Dagsorden Generalforsamling
Onsdag 11.03.2020 kl. 19.00
Dagsorden udsendt
Mødedato
Mødested
Dagsorden
Referent
1. valg af dirigent.

2. Formandens beretning
- Beretning fra daglig leder
- Beretning fra
handicapafdeling
- Beretning fra junior udvalget
- Beretning fra
stævneudvalget
- Beretning om Rømø Beach
Jump
- Aktivitetspris
- Årets TRKér
- Kåring af klubmestre
3. Fremlæggelse af Revideret
regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkommende
forslag

Fredag den 28. marts 2020
Onsdag d. 11. marts 2020, kl. 19.00
Rytterstuen TRK
Dennis C. Lorenzen

-

-

-

Ændringer til vedtægterne §10.
Tekst i dag: §10 Bestyrelsen disponerer over
klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste
måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks.
formand/næstformand + kasserer eller kasserer +
regnskabsfører, som er bemyndiget til at underskrive
de dokumenter om køb og anden afhændelse, samt
pantsætning, som er en følge af
generalforsamlingens beslutninger, som er truffet
herom i medfør af lovens §11.
Der må ikke meddeles ene prokura.
Forslag til ændring: §10 Bestyrelsen disponerer over
klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste
måde.
Bestyrelsen er bemyndiget til at underskrive
eventuelle dokumenter om køb og anden
afhændelse, samt pantsætning, som er en følge af

-

-

6. Valg af formand
7. Valg af øvrige
bestyrelsesmedlemmer
- Evald Nielsen (Kasserer) er på
valg – modtager genvalg
- Jette Nissen er på valg –
modtager ikke genvalg –
bestyrelsen foreslår Dennis
C. Lorenzen
- Ina Budde er på valg –
modtager ikke genvalg bestyrelsen foreslår Edith
Lund
8. Valg af suppleanter
- 1. suppleant
- 2. suppleant
9. Valg af
juniorudvalgsmedlemmer
10. Valg af to revisorer og en
revisorsuppleant
11. Eventuelt

-

-

-

-

generalforsamlingens beslutninger, som er truffet
herom i medfør af lovens §11.
En af bestyrelsen bemyndiget person kan oprette og
godkende betalinger på klubbens vegne jf.
bestemmelserne i den til enhver tid gældende bank.
En eller flere af bestyrelsen bemyndiget personer kan
hæve kontanter til almindelig drift jf.
bestemmelserne i den til enhver tid gældende bank.
Holger modtager genvalg

