
2021 

 
Hals Rideklub 

 
Referat af generalforsamling mandag den 14. Juni 2021 

 
Tidspunkt: Kl. 19.00 

 
Sted: Hals Rideklub cafeteria, Aalborgvej 138, 9370 Hals. 

 
Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 
Tina Bols er valgt 
 
 
2. Valg af referent 
Thomas Alexandersen er valgt 
 
 
3. Formandens beretning. Vedlagt som bilag 
Formandens beretning omdeles.  
Konny fremlægger formandens beretning. 
Formandens årsberetning godkendt. 
 
 
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Vedlagt som bilag 
Årsregnskab 2021 omdeles. 
Mette fremlægger årsregnskab 2021. 
Årsregnskab 2021 er  godkendt. 
 
 
5. Fremlæggelse af budget til godkendelse. Vedlagt som bilag 
Budget 2022 til godkendelse omdeles. 
Mette fremlægger budget 2022. 
Budget 2022 er godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Behandling af indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen stiller følgende forslag til ændring af Hals Rideklub nu gældende vedtæger.  
 
Generalforsamlingen §15 Stk. 1 Der afholdes generalforsamling hvert år i februar måned efter elektronisk 
indkaldelse. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen 
fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftligt elektronisk meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 
dags varsel. Udgår 
Vedtægtsændringen foreslået af bestyrelsen kan ses på den vedhæftede vedtægt, hvor den tekst som 
udgår,  er fremhævet med kursiv.  
Enstemmigt vedtaget ved håndsopretning 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Ifølge vedtægterne er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i ulige år og 3 på valg i lige år. 
På valg i år er følgende: 
 
Pia Alexandersen     genopstiller ikke 
Trine Rask  Er udtrådt og genopstiller ikke 
Anja Svendsen Er udtrådt og genopstiller ikke 
 
Opstiller til valg og tilstede: 
  
Birgitte Bak Nissen 
Mathias Baisgaard   
 
De opstillede er begge er valgt. 
 
 
8. Valg af suppleanter: 
 
Ikke til stede, men er villig til at modtage valg 
 
Charlotte Lefdal 
Line Christiansen   
 
De opstillede er begge valgt 
 
 
9. Valg af revisor + 1 suppleant 
På valg er  
 
Rosita Jørengens er valgt som revisor 
Tina Bolt Pedersen er valgt som revisor suppleant 
 
 
 



 
10. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen indstiller at kontingentet forbliver uændret. 
Uændret kontingent godkendt enstemmigt. 
 
 
 
 

Bestyrelsen for Hals Rideklub 


