
Referat fra Egedal Rideklubs generalforsamling 22. juni 2021 

 

1. Valg af dirigent og referent 
Charlotte vælges som dirigent.  

Sussie vælges som referent 

Generalforsamling er lovligt indkaldt i henhold til klubbens vedtægter 

2. Bestyrelsens beretning 
Se vedhæftet link 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 
Regnskabet er efterhånden lidt gammelt, hvilket jo skyldes udsættelse af generalforsamlingen 

grundet corona. Vi kom ud med et lille underskud grundet de manglende stævner sidste år.  

Ellers er vi kommet godt gennem corona perioden. Medlemmerne har støttet op og vi har fået et 

lille corona tilskud (5000 kr) 

Heldigvis kan vi holde stævner igen så vi forventer at komme bedre ud af 2021. 

Årsregnskab godkendes. 

4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for foreningens virksomhed det 

kommende år, samt af budget for det nye regnskabsår 
Vi skal arbejde på en ny kontrakt med Niels 2022.   

Klubben beder om, at vi alle passer godt på tingene, som løbende bliver indkøbt. 

Møddingen er jo endvidere blevet nedlagt og der er nu parkeringsplads. 

Endvidere har vi søgt penge hos kommunen, som vi håber at få. Disse vil gavne vores lille sted med 

forhåbentlig en ny udendørs ridebane. Vi ønsker jo meget at kunne afvikle vores 3 stævner i 2021 

så vi får råd til et nyt banehegn og udvide vores dressurhegn.  

5. Fastsættelse af kontingent (foreningen foreslår uændret kontingent) 
Vedtaget at kontingent fortsætter uændret 

6. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke modtaget nogle indkomne forslag 

7. Valg af næstformand 
Morten er på valg og genopstiller. Vælges  

8. Valg af kasserer 
Kasandra ønsker genvalg, ingen andre melder sig. Kasandra er valgt 

9. Valg af bestyrelsesmedlem 

Nadia og Agnethe ønsker genvalg. Ingen andre melder sig. Nadia og Agnethe er valgt 



10. Valg af suppleant 

Henrik ønsker genvalg, Trine ønsker at stille op. Forslag om at vi fremover har 2 suppleanter. Dette 

vedtages. Vi beslutter at have en 1. suppleant Trine og en 2. suppleant Henrik. 

11. Valg af revisor og revisor suppleant 
Valg af revisor og revisor suppleant 

Kirsten ønsker genvalg som revisor, Charlotte ønsker genvalg som revisor suppleant. Kirsten og 

Charlotte er valgt 

13 Aktivitetsudvalget 
Kirsten og Pernille vil gerne fortsætte i aktivitetsudvalget. Chris ønsker at indgå.  

Patricia stopper 

Der har ikke været planlagt de store aktiviteter grundet corona situationen. Aktivitetsudvalget 

håber at dette ændrer sig fremadrettet. 

14. Evt. 
Intet 

 

 

 


