
Indbydelse til 

GENERALFORSAMLING  
Onsdag den 22. februar 2017, kl. 18.00 – 21.00 

på Føllegård, Føllegårdsvej 4, 3320 Skævinge, 

 

Efter generalforsamlingen vil rideklubben byde 

på en let anretning til alle tilmeldte. 

Tilmelding til spisning, senest 15. februar 2017, er nødvendig på 

mail@rideklubbenfalken.dk eller ved SMS til Annette Perkild på tlf. 4231 9027 

 

Er du vores nye bestyrelsesmedlem, eller udvalgsmedlem ? 

FAK har brug for dig ! 

 

 I Rideklubben Falken – skal vi nå en masse, vi er derfor allerede langt med 

vores planlægning af stævner og arrangementer for hele året!! 

Vi opfordrer vi dig til at deltage, og være en del af det hyggelige fællesskab 

omkring vor rideklub og interesse for heste og ridesport. 

På generalforsamlingen vælges udvalgsformænd og bestyrelsesmedlemmer. 

Har du lyst til at deltage og have indflydelse på Rideklubben Falken så kontakt 

evt en fra bestyrelsen og hør nærmere 

Husk !  

Dit kontingent skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen 

Forældre til juniorer herunder, rideskole børn har stemmeret. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i  

hænde senest den 15 februar, via mail til mail@rideklubbenfalken.dk 

 

Dagsorden følger af næste side: 

 

 

mailto:mail@rideklubbenfalken.dk


Punkt 1 Valg af dirigent 

 
Punkt 2  Formandens beretning 

 

Punkt 3 Det reviderede Regnskab for 2016 og budget for 2017 fremlægges. 
 

Punkt 4 Fastsættelse af kontingent: 
Bestyrelsen foreslår: 
Kontingent forbliver uændret. 
Rykkergebyr: 100 kr. 
 

Punkt 5 Behandling af indkomne forslag  
 

Punkt 6 Bestyrelsens forslag: 
Ændringer i vedtægterne: 
 
§9: 
 
Bestyrelsen disponerer over klubbens midler, og varetager klubbens tarv på 
bedste måde.  
 
Foreningens formand og kasserer meddeles fuldmagt til at alene kunne foretage 
økonomiske dispositioner på vegne af foreningen.  
 
Alle dispositioner over 10.000 kr. skal godkendes af bestyrelsen inden de 
dispositionsberettigede disponere over midlerne på foreningens vegne. 

 

Punkt 7 Valg af formand/kasserer: 
Formand: Sarah Louise Avaldorff Haagensen, ikke på valg 
Kasserer: Louise Stadager Larsø, på valg, modtager genvalg 
 

Punkt 8 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter: 
Bestyrelsesmedlemmer: 
Charlotte Welsøe, ikke på valg 
Johnny Borregaard, ikke på valg 
Lone Reumert, ikke på valg 
Mia Ingerslev Loft, ønsker at udtræde af bestyrelsen 
Michelle Knudsen, på valg, modtager genvalg 
Michael Juul Jensen, på valg, ønsker ikke genvalg 
Annette Perkild, på valg, ønsker ikke genvalg 
 
Herudover er der, 2 suppleantposter. 
 
Junior repræsentant: 
Junior suppleant: 
 

  



Punkt 9 Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter. 
 
 

Punkt 10 Valg af formand for diverse udvalg: 
Stævneudvalg 
Aktivitetsudvalg 
Kantine udvalg 
PR & sponser udvalg 
It og webudvalg 
 

Punkt 10 Falkens Venner 
 

Punkt 11 Eventuelt 
 

  

 

 


