Ordinære Generalforsamling i Voel og Omegns Sportsrideklub
Tirsdag den 5. februar 2019, kl. 19.00
i ryttersturen på Blakgårdsvej 11, Voel, 8600 Silkeborg
1. Valg af dirigent
Annette Gram Pedersen
2. Bestyrelsens beretning
VOS er blevet kendt. Startede op i bank igen. Ny god kontrakt med Knud Erik Rasmussen.
MobilePay. Vi er godt med på FB, og vi kommer langt ud og vi får god feedback. God feedback på
vores arrangementer. OK Benzin. Klubtøj.
3 stævner i 2018 med gode tilbagemeldelser
Spring hver mandag. Løsspring. Lisbeth kurser. Ridelejr. Jagt. Foredrag. Agility. Kurt Kristensen
programridning. Linå er flyttet til Voel - rytter, bund, spejle.
74 aktive medlemmer
Nyt lydanlæg.
Parter på heste i stalden skal også være medlemmer.
Generelt et godt år i VOS.
Tak til Lone Andersen som er på valg og som ikke genopstiller. Linda Hinnerup Jensen træder ud af
bestyrelsen og ind i bestyrelsen kommer Helen Oslo Svendsen.
Tak til Charlotte Broch og Knud Erik Broch for et godt samarbejde.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Se regnskab.
Et positivt årsresultat på 19041kr.
Regnskabet er godkendt
4. Fastsættelse af kontingent
Der sker ingen ændringer i kontingenter
5. Behandling af indkomne forslag
Se forslag til vedtægtsændringer.
Forslag til ændring i paragraf §11 - Godkendes.
Forslag til ændring i paragraf §9 - Godkendes.
Ændringerne skal sendes til kommunen og godkendes der.
Der skal indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling, for at få ændringerne endeligt vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jan er genvalgt.
Charlotte Jensen er valgt ind i bestyrelsen.
7. Valg af 2 suppleanter
1. suppleant - Lonni Vadet

2. suppleant - Linda Hinnerup Jensen
8. Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant
Julie Strunge og Isabella Nørgaard
9. Valg af revisor samt 1 revisorsuppleant
Jan Bak - revisor
Lotte Pilgaard - revisorsuppleant
10. Eventuelt
Rideruter i kommunalskov
Præsentation af klubtøj
Veste til når der bliver redet ture, så det kan ses hvor vi kommer fra.
Hjælper til stævnet
Dækkenvask
Solarie i stalden
Brandalarmer i stalden

Godkendt af dirigent Annette Gram Pedersen
5. Februar 2019

