
INDKALDELSE til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING for HOLTE RIDE-KLUB 

Tirsdag den 26. marts 2019 kl 18:00 i Holte Ride-Klubs café 

Dagorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (vedhæftet denne indkaldelse - 
klik her - og tilgængelig på HRKs hjemmeside, www.holterideklub.dk) 

BESTYRELSEN OPFORDRER TIL FREMMØDE OG GLÆDER SIG TIL AT SE SÅ MANGE SOM MULIGT 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen Holte Ride-Klub 

Ad.2 Vedtægtsændringer 

Bestyrelsen foreslår, at forældre til juniormedlemmer kan vælges til bestyrelsen, uanset om 

forældrene er medlem af klubben eller ej. Baggrunden for forslaget er, at der er mange 

juniormedlemmer i Holte Rideklub, hvis forældre er villige til at yde en indsats for klubben, 
hvilket klubben har brug for og glæde af. Det er bestyrelsens vurdering, at det ikke bør være 

afgørende for forældrenes valgbarhed, om forældrene selv er medlem eller ej, så længe deres 

barn er fuldgyldigt medlem. Ved samme lejlighed foreslås det at sætte kravet til medlemskab 
ned fra 6 til 3 måneder for at opfylde betingelserne for valgbarhed, stemmeberettigelse mm. 

Bestyrelsen foreslår dernæst, at man nedlægger Forretningsudvalget. Baggrunden for forslaget 
er et ønske om at sikre, at indsats og indflydelse i bestyrelsen fordeles mellem alle de af 

generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Tidligere har der været en tendens til, at 

forretningsudvalget har siddet med en meget stor del af bestyrelsesopgaverne, hvilket i lange 
perioder har vist sig særdeles tidskrævende og derfor uhensigtsmæssigt i længden. 

  

NDKALDELSE til ORDINÆR GENERALFORSAMLING for HOLTE RIDE-KLUB 

Tirsdag den 26. marts 2019 kl 19:00 i Holte Ride-Klubs café 

OPDATERET DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget 
4. Fastsættelse af kontingent 

https://holterideklub.dk/cms/ClubHolterideklub/ClubImages/HRK%20vedtaegforslag%202019.pdf
https://holterideklub.dk/cms/ClubHolterideklub/ClubImages/HRK%20vedtaegforslag%202019.pdf
http://www.holterideklub.dk/
http://www.holterideklub.dk/


5. Behandling af indkomne forslag 

a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, hvis vedtaget på den ekstraordinære 

generalforsamling 26.03.2019 kl 18.00 (vedhæftet den oprindelige indkaldelse og tilgængelig på 

HRKs hjemmeside, www.holterideklub.dk) 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i følgende rækkefølge 

Rideskolerepræsentant (vælges hvert år blandt rideskolens elever): Maria Bjerg opstiller 

Juniorrepræsentant: Cecilie Duelund genopstiller 

Seniormedlem lige år (2-årig periode) Catrine Kledal er ikke på valg 

Seniormedlem lige år (2-årig periode) Signe Bjerrum er ikke på valg 

Seniormedlem lige år (vakant, derfor 1-årig periode) Anne Sophie Schrøder opstiller 

Seniormedlem ulige år (2-årig periode) Astrid Leth genopstiller 

Seniormedlem ulige år (2-årig periode) Pernille Camåe genopstiller 

Suppleant 1 – vælges for 2 år Martin Rothe opstiller 

Suppleant 2 – vælges for 1 år kandidat ønskes 

Valg af revisor (vælges hvert år) Claus Carlsen genopstilles af bestyrelsen 

7. Eventuelt 

a. Mange er bekendt med, at der er et forslag oppe om en ny weekend-foldordning. Forslaget 

kan ses på linket lige over ordene velkommen til Holte Ride-Klub og vil blive præsenteret i 
forbindelse med generalforsamlingen, og der vil blive gennemført en vejledende afstemning 

BESTYRELSEN OPFORDRER TIL FREMMØDE OG GLÆDER SIG TIL AT SE SÅ MANGE SOM MULIGT 

Med venlig hilsen 

Holte Ride-Klubs bestyrelse 

  

OPRINDELIG DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

http://www.holterideklub.dk/
http://www.holterideklub.dk/


2. Formandens beretning 

3. Kassererens fremlæggelse af regnskabet og budget 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Behandling af indkomne forslag 

A. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, hvis vedtaget på den ekstraordinære 

generalforsamling 26.03.2019 kl 18.00 (vedhæftet denne indkaldelse - klik her - og tilgængelig på 

HRKs hjemmeside, www.holterideklub.dk) 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i følgende rækkefølge: 

Rideskolerepræsentant (vælges hvert år blandt rideskolens elever) 

Juniorrepræsentant (vælges hvert år blandt klubbens juniormedlemmer) 

2 seniormedlemmer (vælges ulige år) 

3 seniormedlemmer (vælges lige år) 

2 suppleanter (afgår skiftevis hvert andet år) 

På valg i 2019 er: 

Rideskolerepræsentant Martin Rothe genopstiller ikke – kandidat ønskes 

Juniorrepræsentant Cecilie Duelund genopstiller 

Seniormedlem Astrid Leth genopstiller 

Seniormedlem Pernille Camåe genopstiller 

Seniormedlem vacant kandidat ønskes – vælges for 1 år 

Catrine Kledahl og Signe Bjerrum er ikke på valg 

Suppleant 1 – vælges for 2 år – kandidat ønskes 

Suppleant 2 – vælges for 1 år – kandidat ønskes 

7. Valg af revisor (vælges hvert år) 

8. Eventuelt 

https://holterideklub.dk/cms/ClubHolterideklub/ClubImages/HRK%20vedtaegforslag%202019.pdf
https://holterideklub.dk/cms/ClubHolterideklub/ClubImages/HRK%20vedtaegforslag%202019.pdf
http://www.holterideklub.dk/
http://www.holterideklub.dk/


a. Mange er bekendt med, at der er et forslag oppe om en ny weekend-foldordning. Forslaget vil blive 
præsenteret i forbindelse med generalforsamlingen, og medlemmerne vil få mulighed for at tilkendegive 
deres holdning til forslaget 

Eventuelle forslag der ønskes behandlet under pkt 5, skal være os i hende SENEST tirsdag den 
12. marts kl 19:00. Det samme gælder forslag til kandidater under pkt. 6. 

BESTYRELSEN OPFORDRER TIL FREMMØDE OG GLÆDER SIG TIL AT SE SÅ MANGE SOM MULIGT 

Med venlig hilsen 

Holte Ride-Klubs bestyrelse 

HRKs nuværende vedtægter ses i deres helhed ved klik her 
 

https://holterideklub.dk/cms/ClubHolterideklub/ClubImages/HRK%20vedtaegter%202015.pdf
https://holterideklub.dk/cms/ClubHolterideklub/ClubImages/HRK%20vedtaegter%202015.pdf

