
tirsdag den 12. februar 2019

Generalforsamling i NSPR D. 22 Marts 2019. 

Der afholdes Generalforsamling for Næstved Sportsrideklub fredag d. 22 marts, kl 18:30 
hos Næstved firmasports lokaler, Kasernevej 24 v.  Inlincer-skaterbanen. Bagefter inviterer 
klubben til fællesspisning og hygge. ( der kan købes drikkevare).


Vil du/i gerne deltage i spisningen, så skal du/i sende en mail til info@nspr.dk, senest fredag 
d.15 Marts, hvor i angiver hvor mange i deltager, dette er for at sikre at der er mad til 
alle.Tak.


Dagsorden : 
1)   Valg af dirigent/ordstyrer.


2  ) Bestyrelsens beretning.


3)   Regnskab for 2018 fremlægges til godkendelse.


4)   Fastsættelse af kontigent for 2019.

      Bestyrelsen foreslår at kontigenterne er uændret på 400,- for juniorer og 550,- for  

      seniorer, samt  300,- for passive medlemmer.


5)   Behandling af indkommende forslag. Frist for indlevering er fredag d.15 marts og sen-

      des til info@nspr.dk .


6)   Valg af medlemmer til Forretningsudvalget:

    

      John Tingberg er på valg - modtager genvalg.

      Charlotte Godthelp er på valg - modtager genvalg.


7)    Valg af formænd øvrige udvalg .


       It-udvalg :


       Henrik karmark træder ud - vælges en ny.


8)    Valg af Næstformænd :

    

       Ungdomsudvalget : 


       Charlotte Godthelp er på valg - modtager genvalg.


9)    Valg af medlemmer til Cafe´ udvalg :

    

       Berit Søbygaard Ludvigsen modtager valg.

       Niels Lundby modtager valg.


10)  Valg af medlemmer til stævneudvalget :

     

       Berit Søbygaard Ludvigsen er på valg - modtager genvalg.

       Mark Frydendahl hansen er på valg - modtager genvalg.

       Agnethe Søbygaard Ludvigsen er på valg - modtager ikke genvalg.

       Sisse Nordling er på valg - modtager genvalg.
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       Simone Flannov Sivertsen er på valg - modtager ikke genvalg.


11)  Valg af suppleanter til forretningsudvalget :

     

       Walter Baumgarten Linck er på valg - modtager genvalg.

       Merethe Funch Jespersen er på valg - modtager genvalg.


12)  Valg af 2 revisorer og 1  revisorsuppleant.


       Walter baumgarten Linck er på valg - modtager genvalg.

       Kasper Ludvigsen er på valg -  modtager genvalg. 

       Merethe Norsker er på valg - modtager genvalg.


13)   Eventuelt :


       Vi skal hylde vores rangliste vindere for 2018.


       Spring 

     

       Pony - ingen for 2018                              Hest - Una Broe-brøndum.


       Dressur


       Pony - Agnethe Søbygaard Ludvigsen   Hest - Mette  Weirsøe.


14)   Obs. Regnskabet er tilgængelig på hjemmesiden www.nspr.dk fra Fredag d.15 marts   

        2019.

        HUSK du selv skal printe regnskab og dagsorden ud og medbringe det til

        generalforsamlingen.


Vi glæder os til at se jer


Næstved Sportsrideklub.
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