
 
 

Dagsorden Generalforsamling  
Mandag 06.03.2022 kl. 19.00 

Dagsorden udsendt Mandag den 6. marts 2023 

Mødedato Mandag d. 6. marts 2023, kl. 19.00 
Mødested Rytterstuen TRK 

Referent  

1. Valg af dirigent -  

2. Formandens beretning -  
- Beretning fra daglig leder -   

- Beretning fra 
handicapafdeling 

-    

- Beretning fra junior udvalget -  

- Beretning fra 
stævneudvalget 

-  

- Aktivitetspris -   

- Årets TRK’er -  

- Kåring af klubmestre -   

3. Fremlæggelse af revideret 
regnskab  

-  

4. Fastlæggelse af kontingent -  

5. Behandling af indkommende 
forslag 

Ændring til vedtægter §10 
Tekst i dag:  

- §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 
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.  

Forslag til ændring:  
- §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. 
 
ÆNDRING TIL §11 
Tekst i dag: 
10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 
 
Ændres til: 
10. Valg af revisor. 
 
ÆNDRING TIL §11 
Tekst i dag: 
Den ordinære generalforsamling holdes i marts. 
 
Ændres til: 
I tilfælde af, at udefrakommende omstændigheder udenfor 
TRK’s kontrol, for eksempel, men ikke udelukkende, 
epidemier eller regeringsindgreb, som enten forhindrer 
tilrettelæggelsen eller afholdelsen af en ordinær eller 
ekstraordinær generalforsamling, eller skaber 
uforholdsmæssigt store vanskeligheder herfor, 
kan TRK’s bestyrelse træffe beslutning om nødvendig 
udsættelse af den pågældende generalforsamling. 
Hvis en ordinær generalforsamling udsættes, forsætter 
funktionsperioden for den samlede bestyrelse frem til 
generalforsamlingens afholdelse. 
 

6. Valg af formand - Ronni Pedersen er på valg - modtager genvalg. 

7. Valg af øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 

- Lisbeth er på valg – modtager ikke genvalg.  
- Belinda er på valg – modtager genvalg. 
- Lone er på valg – modtager ikke genvalg. 

8. Valg af suppleanter  

- 1. suppleant - Tina Pedersen er på valg – modtager ikke genvalg. 

- 2. suppleant - Finn Märcher er på valg – modtager genvalg 

9. Valg af 
juniorudvalgsmedlemmer 

-  

10. Valg af to revisorer og en 
revisorsuppleant 

-  

11. Eventuelt -  Rømø Beach Jump 

 


