Referat af generalforsamling i HKR den 11. februar 2010
Antal fremmødte: 9 medlemmer inkl. bestyrelse
Valg af dirigent: Lea Weisdorf blev valgt.
Formand Lea Weisdorf aflagde beretning. Se hele beretningen på efterfølgende side.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen uden kommentarer.
Det reviderede regnskab blev forelagt af kasserer Betina Christensen og godkendt af
forsamlingen.
Årets underskud skyldes dels at leje af Stengaards ridebaner figurerer to gange, nemlig
både leje for 2008 og 2009 samt pga udgifter til renovering af klubhus.
Fastsættelse af kontingent for år 2011: Kontingent forhøjes med kr. 50,- til: seniorer kr.
400,- og juniorer u/25 år kr. 300,-.
Valg til bestyrelsen:
På valg er: Betina Christensen, Jens Fr. Jensen og Pernille Bonne. Pernille Bonne
ønskede ikke genvalg og bliver erstattet med Anette Puggaard Nielsen.
Suppleanter: På valg er Eva Clausen og Maria Hansen. Begge ønsker at stoppe. Nye
suppleanter er Nanna Simonsen og Nia O. Johansen.
Som juniorrepræsentanter er Christina Larsen og Chelina Bonne samt Zarah Højer som
suppleant på valg. Christina kan ikke modtage genvalg, da hun er blevet 18. Chelina og
Zarah vælges.
Peter Hastrup og Anja Sølund er revisorer og de modtager genvalg.
Revisorsuppleant: Marlene Tandrup genvælges.
Eventuelt: Bestyrelsen vil forsøge at få skabt mere interesse om generalforsamlingen,
f.eks. ved at kombinere det med et interessant foredrag.
Lea Weisdorf takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for slut.
Referat af generalforsamling i HKRS den 11. februar 2010.
Antal fremmødte: 9 medlemmer inkl. bestyrelse
Valg af dirigent: Lea Weisdorf
Regnskabet blev forelagt og godkendt. Overskud 5.122,94. Regnskabet er godkendt.
Fastsættelse af kontingent for år 2009: Forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent
blev godkendt, kr. 100,- pr. medlem.
Valg til bestyrelsen: Samme bestyrelse som i HKR vælges.
Samme revisorer som i HKR vælges.
Lea Weisdorf takkede for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for slut.

