Generalforsamling Haslev Køre- og Rideforening (HKR)
samt
Haslev Køre- og Rideforenings Støtter (HKRS)
Lørdag den 18. januar 2014
I Haslev biblioteks festsal.
Mødt er: bestyrelsen og 28 medlemmer
1. Valg af dirigent: Sten Hvidtved
2. Formanden aflægger beretning – ingen kommentarer
3. Godkendelse af regnskab
- Regnskabet godkendes. Overskud 2013 – 23.943
- Regnskabet ligger tilgængeligt på HKR’s hjemmeside.
- Regnskab for HKRS (kioskregnskab) godkendes.
4. Fastsættelse af kontingent 2015
- Bestyrelsen foreslår uændret - ingen ændringer af kontingent
5. Indkomne forslag: forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 7. januar.
- Ingen indkomne forslag.
6. På valg i bestyrelsen
- På valg er: Betina Christensen, Louise Hededam, Christina Larsen. Alle bliver
genvalgt
- Christina Anderson er trådt ud af bestyrelsen. Kim Skov er trådt ind i stedet for
perioden ud.
7. På valg som suppleant
- På valg er: Nanna Simonsen, Nia Osterman Hvidtved
- Nia modtager genvalg
- Michella Kolding Larsen og Nia Osterman Hvidtved vælges.
8. Junior udvalg
- På valg er: Chelina Bonne, Thea Bech Thomsen, Mette Rise Christiansen.
- Ida Knudsen, Mie Rose og Mette Rise Christiansen vælges.
9. Valg af revisor
- På valg er Peder Hastrup og Malene Tandrup.
- Peder Hastrup og Lisbeth Nyholt bliver valgt
10. Evt.
- Der er en del væltet i skoven, så der bliver brug for rigtigt meget hjælp i år. Der er
arbejde til alle aldersgrupper. Der bliver udsendt en dato.
- Bestyrelsen ønsker at indhegne den nye springgrus/græs-bane. Der er indhentet 3
tilbud. Den 1. februar kan der i Faxe kommune søges om støtte. Hegnet om den
nuværende springbane fjernes og der laves plads til to 20*60 dressurbaner. Forslag
om at lægge den nuværende springbane sammen med 20*40 dressurbanen.
- Der ønskes mere hjælp i kiosken.
- Der ønskes hjælp til rengøring/tjek af toiletter ved stævnerne.
- Det er dejligt med toiletter nede i terrænet, til hjælpere bla.
- Der tilbydes skærme til stævnerne. Lea siger dog, at nettet ikke er stabilt. Forslag om
hurtigere tilgang til resultater ved stævnerne.

