INDKALDELSE – GENERALFORSAMLING 2022
Holstebro Sportsrideklub indkalder til generalforsamling torsdag den 24. marts 2022,
kl. 20.00. Generalforsamlingen afholdes i Rytterstuen (Lægårdvej 112, 7500 Holstebro).
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
▪ Fra bestyrelsen:
1. Ændring af §§ 11 & 13; hvor det foreslås at valg af intern revisor og
revisor suppleant skrives ud.
2. Ændring af § 11, pkt. 8; hvor det foreslås at valg af udvalgsformænd
skrives ud.
3. Tilføjelse til § 11; hvor det foreslås at indkomne forslag offentliggøres
4 dage inden generalforsamlingen.
5. Fastlæggelse af kontingent
▪ Det foreslås, at kontingenter prissættes jf. bilag 1, med virkning fra 1. juli
2022.
1. Såfremt prissætningen godkendes, vil priser på holdundervisning
(minus spring v. Johanne) reduceres med 50,- pr. måned.
6. Valg af formand
▪ Mikael Søgaard er på valg – Mikael ønsker genvalg
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
▪ Michelle Vestergaard (kasserer) er på valg – ønsker genvalg
▪ Frederikke Tagmose træder ud af bestyrelsen
▪ Jakob Hvilsom (sekretær) er på valg – ønsker ikke genvalg
▪ Michael Hansen (medlem) er på valg – ønsker genvalg
▪ Tina Bjerre (medlem) træder ud af bestyrelsen
▪ Berit Rosenberg (1. suppleant) er på valg – ønsker ikke genvalg
▪ Valg af 2. suppleant da posten er vakant
8. Valg af formænd til de primære udvalg
9. Valg af intern revisor samt revisorsuppleant
10. Eventuelt
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen afholdes – jf. vedtægternes § 11.
Endvidere henleder bestyrelsen opmærksomheden på, at man helt indtil gennemførelsen
af generalforsamlingen kan indstille sig selv mhp. valg til bestyrelsen. Bestyrelsen vil dog
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gerne opfordre til, at et evt. kandidatur meddeles formanden i rimelig tid inden
generalforsamlingen.
Sluttelig henleder bestyrelsen opmærksomheden på, at tilmelding til generalforsamlingen
skal ske via Holstebro Sportsrideklubs hjemmeside senest 10 dage før
generalforsamlingens afholdelse - https://holstebro-sportsrideklub.dk/event/5.

Vel mødt til generalforsamling

Bestyrelsen - Holstebro Sportsrideklub
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BILAG 1 – GENERALFORSAMLING 2022
Bestyrelsen på HOSK stiller forslag om kontingentsammensætning på nedenstående
måde:
Kontingent, HOSK – 125,- pr. kvartal (500,- om året) – opkræves kvartalsvis
- Kontingent for dig som bruger Holstebro Sportsrideklub.
- Kontingent kræves for brug af faciliteter, opstaldning samt undervisning.
- Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben: info@holstebro-sportsrideklub.dk
- Ved udmeldelse tilbagebetales kontingentet ikke.
Kontingent, stævne – 125,- pr. kvartal (500,- om året) – opkræves én gang årligt
- Kontingent for dig, der ønsker at stille op for HOSK i stævne øjemed.
- Udmeldelse skal ske til klubben: info@holstebro-sportsrideklub.dk
- Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent ikke.
Kontingent, passivt medlem – 100,- pr. år – opkræves én gang årligt
- Kontingent for dig, som ikke rider, men ønsker at støtte HOSK.
- Kontingent er ligeledes et krav, når man er medlem af bestyrelsen.
- Udmeldelse skal ske til klubben: info@holstebro-sportsrideklub.dk
- Ved udmeldelse tilbagebetales kontingent ikke.
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