Ordinær generalforsamling (D.16/03-2016)
Mødested:	Rytterstuen
Tid:	19.00

1.	Ali Koc vælges til dirigent af enig menighed.
2. 	Sara Lorenzen vælges til referant af enig menighed.
3. 	Bestyrelsensberetning 2015/2016 – Formand Inge-lise Lorenzen.
- Bestyrelsens beretning bliver godkendt af enig menighed.
4.	Regnskabet fremlægges/gennemgås af Berit fra JBC Revision.
- Bestyrelsen svarer på spørgsmål fra medlemmerne til regnskabet.
- Regnskabet godkendes af enig menighed.
5.	Forslag fra bestyrelsen
	
- Kontingentet fastholdes.
	- Godkendes af enig menighed.
- Bilag 1
§ 1 Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Brøndby Ny Rideklub, forkortet BNR.
Klubbens hjemsted er Brøndby Kommune.
Ændres til:
§ 1 Klubbens navn og hjemsted
Klubbens navn er Brøndby Rideklub, forkortet BNR.
Klubbens hjemsted er Brøndby Kommune.
- Rikke Dall Schyth: Bestyrelsen vil gerne ændre navn, men vi vil faktisk gerne vente indtil det nye ridecenter
kommer, da hjemmesiden, email adresser, osv. skal ændres hvis vi skifter navn. Derfor vil bestyrelsen gerne
på nuværende tidspunkt trække forslaget tilbage.
 isbeth Gandrup: Det er en god ide at skifte navn når det nye kommer. Menigheden er enige og forslaget
L
bortfalder.
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- Bilag 2
§ 6 Klubbens ledelse
2. b) Medlemmer vælges for 2 år ad gangen, mindst 3 i lige år og mindst 2 i ulige år. Suppleanter vælges for 1
år ad gangen. Medlemmerne kan stille op til genvalg. Det er en forudsætning af for bestyrelsesmedlemmer,
at de er medlem af klubben.
Bestyrelsen er kontingentfri. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Ændres til:
§ 6 Klubbens ledelse
2. b) Medlemmer vælges for 2 år ad gangen, mindst 3 i lige år og mindst 2 i ulige år. Suppleanter vælges for 1
år ad gangen. Medlemmerne kan stille op til genvalg. Det er en forudsætning af for bestyrelsesmedlemmer,
at de er medlem af klubben.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Foreslaget vedtages ved enig menighed.
4. 	Der er ingen indkomne forslag til vedtægt ændringer fra medlemmerne.
5. 	Valg af bestyrelse samt suppleanter
På valg (2 årig)
- Næstformand Morten Laursen – Valgt af enig menighed.
- Kassere Karin Dreyer – Valgt af enig menighed.
	På valg (1 årigt)
	- Suppleant Jaroslav Broz – Valgt af enig menighed.
	- Suppleant Hanne Libori – Valgt af enig menighed.
8. 	Michael Plesner Nielsen bliver valgt som ny revisor af enig menighed.
9. 	Eventuelt
- Jane Schomburg opfordrer til at flere melder sig til at sælge Diabetes foreningens lodder. Der er 10 lodder
i en kuvert og en kuvert giver 250kr. Ialt har rideklubben fået 500 lodder og rideskolen vil få en lille del af
pengene når indsamlingen er afsluttet.
	- Mette Fogh Palle spørger ind til hvornår parterne kan flytte ind i deres ”nye” skabsrum. Cecilie Simone Toft
svarer at det kan de i den kommende weekend.
- Jane Schomburg spørger om der kommer nye klubtrøjer igen i år. Bestyrelsen svarer at der vil komme nye
klubtrøjer.
- Parttider, samt regler bliver vendt.
Ali Koc: Tak for et godt møde alle sammen. Inge-lise Lorenzen: Ja, tak for et godt møde og som altid god ro
og orden.
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