I henhold til Vestegnens Rideklubs love, § 8, blev der afholdt
EKSTRAORDNIÆR GENERALFORSAMLING, tirsdag den 1. oktober 2019, kl. 19.00
I rytterstuen på VER, Snubbekorsvej 24B
Referat fra Generalforsamlingen

Der blev budt velkommen til VER´s ekstraordinære generalforsamling 2019 af formand Karsten B.
Hein.
1. Valg af dirigent og referent
René Møller blev valgt som dirigent og Lærke Jensen for referent. René takkede for valget og
bekræftede, generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dagsorden blev godkendt.
2. Valg af 2 stemmetællere
Cecilie Bach og Susanne Hahn blev valgt som stemmetællere.
3. Valg af bestyrelse:
Valg af kasser for 2 år (på valg ulige år)
Tina Storbugt blev valgt som kasserer
4. Evt.
a)
b)
c)

Forslag om flere staldmøder og fællesaktiviteter
Karsten siger, møder er på vej
Forslag om bedre kommunikation mhp. folk, som ikke er på Facebook
Måske hænge opslag op i stald eller kontakte de mest relevante personer.
Ønske om generelt at få flere opdateringer, men med forståelse for, at bestyrelsen har
tavshedspligt og derfor må vente lidt længere med at videregive viden.

d)
e)
f)

Forslag om kontortid til spørgsmål fra stalden o.a.
Ønske om ”i store linjer” at vide mere undervejs om f.eks. gøremål og mål:
Hvad skal fikses, som vi måske kan hjælpe med?
Hvilke problemer er under håndtering (så ikke 5 personer mere påpeger problem).
Ønske fra udefrakommende med hal kort om adgang til den info, der er på Facebook
med fokus på vanding, lukket hal, undervisning o.a. arrangementer (f.eks. agility).

Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden
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