
Referat af generalforsamling 

Tirsdag d. 19. april 2022 

kl. 19.00 

i NDRK 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: 

Mette Anine er valgt som dirigent. 

Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.  

2. Valg af referent: 

Trine 

3. Formandens beretning: 

Se bilag 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet: 

Dorthe fremlægger regnskabet: der er et underskud på 24759,91 kr. Der er færre aktive medlemmer. Der er 

en nedgang i både medlemskontingentet og facilitets gebyr. Støtten fra kommunen er også faldende da vi 

har flere medlemmer over 25. Kontingentet til DRF er steget med 700 kr. Mange manglende indtægter pga. 

corona. 

Regnskabet er godkendt 

 

5. Fastlæggelse af medlemskontingent: 

Bestyrelsen lægger op til at fastholde medlemskontingentet på 350 kr. for aktive medlemmer og 100 kr. for 

passive medlemmer. 

Vedtaget 

6. Behandling af indkommende forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

7. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter 

Dorthe Henriksen - modtager genvalg - Valgt 

Mette Anine Andersen – modtager genvalg – Valgt. 

Trine Dolmer – modtager genvalg- Valgt 

Tina Schubert og Marit Vestergaard stiller op som suppleanter. 

 

8. Valg til aktivitets - og velfærdsudvalg: 

Marit Vestergaard 

Tanya Bennetsen 

Marianne 

Trine Dolmer 

9. Valg til stævne og sponsor udvalg: 

Cecilie Kit 

Christina Sørensen 

Tina Schubert 

Ida 

Emmelie Rasmussen 

Sabine Schubert 

Zanne Brodwinner 



 

10. Evt. 

- Sponsorudvalget v/Christina: 

Uddeler sponsor sedler og opfordrer til hjælp med at få indsamlet sponsorgaver. 

Stævnet holdes 11-12 juni så sæt kryds i kalenderen da vi har brug for al den hjælp vi kan få. 

- Ok kort, hvis man allerede har et ok kort tæller det ikke som et nyt medlem men hvis man tilknytter 

klubben får vi støtte. Det er nemt at hente appen og tanke ’en gang så gælder det. 

- Klubmesterskab: bestyrelsen arbejder videre med at finde et nyt koncept til klubmesterskabet eller andet. 

- Forslag til aktiviteter: 

Stævneudvalget ønsker en klargørings dag, og fredag aften inden stævnet. (bestyrelsen og stævneudvalget 

snakker sammen og finder en dato) 

- MB opfordrer til at man rider inden for hovslaget på springbanen, da det gør det nemmere at holde 

banen. 


