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22. april kl. 17.30. Mellem hal A og B på Duemosegaard 

Grundet de fortsatte Coronarestriktioner flytter HGS generalforsamlingen udendørs, så vi kan få 

valgt en bestyrelse til at fortsætte det gode arbejde for vores klub.  

Tilmelding er nødvendig, da vi må max være 50. Klubben sørger for effektiv og hurtig mødeledelse, 

stole at sidde på, lidt varmt at drikke, -men tag varmt tøj på og et tæppe med.  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Bestyrelsen forslår Jette Vermehren 

Referent: Bestyrelsen forslår Lisa Tikkanen Pagh 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 

4. Fastsættelse af kontingent (uændret) junior 350/senior 500/ passiv 300 

5. Behandling af indkomne forslag: 1 indkommet forslag:  

 

”Til alle stævner og arbejdsdage er det stort set den samme flok der stiller op og ikke nødvendigvis 

de ryttere der faktisk rider og benytter sig af stævnerne bliver afholdt. Kan vi ikke gøre som mange 

andre steder og kræve at alle HGS-medlemmer der deltager i stævnet, tager minimum en vagt per 

klasse der deltages i?” 

Forslagsstiller Michaela Hansen. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Den siddende bestyrelse er valgt for et år ad, gangen, men da vi i det forgangne år er 

overgået til den godkendte vedtægt af 8. oktober 2007, vil den nye bestyrelse ved 

konstitueringen afgøre hvilke medlemmer der er på valg i lige og ulige år.  

 

Jf. klubvedtægt §8:  

”Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 

18 år. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 

revisorsuppleant. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 3 

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af 2 år, øvrige vælges for en 

periode af 1 år” 
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Formand Rikke Juul Kruse. Modtager genvalg 

Næstformand Kathrine Damm-Frydenberg, Modtager genvalg 

Kassere Birgitte Roed Kilian. Modtager genvalg 

Sekretær Lisa Tikkanen Pagh. Modtager ikke genvalg 

Medlem Maise Traasdahl. Modtager ikke genvalg 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Suppleant Birgitte Fivelsdal Vestrup. Modtager genvalg til bestyrelsen. 

Suppleant Sanne Glaargaard. Modtager ikke genvalg 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor Betina Zangenberg. Modtager genvalg 

Revisorsuppleant Sara Christiansen 

 

9. Eventuelt 

 

Bestyrelsen 

Heslegård Sportsrideklub 


