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Generalforsamling i Bellingegård Sportsrideklub 
 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bellingegård Sportsrideklub 
Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:00 

På Møllebakkeskolen i Horreby, Fællesrummet 
Nykøbingvej 196, 4800 Nykøbing F 

 
 Dagsorden: 
20 medlemmer 
 

1. Valg af dirigent 
Vinnie 

 
2. Bestyrelsen aflægger beretning 

Se separat 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
Regnskabet godkendt uden spørgsmål 
Bels´venners regnskab er godkendt uden kommentarer 

 
4. Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Der er ingen indvendinger 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke indkommet noget forslag 
  

6. Valg til bestyrelsen og to suppleanter 
På valg er: 
Søs Frydenvold ønsker ikke genvalg 
Vinnie Pedersen modtager valg til bestyrelsen - valgt 
Jane Nielsen og Helle Jensen stiller op til bestyrelsen. Jane blev valgt med 14 stemmer, 
Helle fik 4 stemmer og der var 3 blanke stemmer 
Helle Jensen modtager valg til suppleant - valgt 
Hanne Jakobsen modtager valg til suppleant - valgt 
 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Kirsten Wulff modtager genvalg - valgt 
Jens Olav Høst Hansen modtager genvalg - valgt 
Suppleant: Nils Hvid Andersen modtager genvalg - valgt 

 
 

Valg af juniorrepræsentant 
På valg er: 
Anne Sofie Høst Hansen som ikke ønsker genvalg 



  

  

 

Anna skal ud at rejse til sommer og kan ikke være juniorrepræsentant men vil gerne 
oplære  
Camilla J og Sofie vil gerne tage juniorudvalgsposten sammen 
 
 
 

8. Opsamling på visionsaftenen  
Bestyrelsen har samlet op på alle de punkter som kom ind på visionsaftenen og har delt 
dem op i 4 grupper med underpunkter. 
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmerne til at melde sig til gruppe- eller 
enkeltopgaver. 
Skal vi have et aktivitetsudvalg, kan man byde ind med enkeltopgaver, hvad tænker 
medlemmerne? 
Lister deles ud, så folk kan se, hvad der er af ideer. 
Vinnie efterspørger om der er nogen som er interesseret i at deltage i nogle af 
grupperne. 
Maria melder sig til at undersøge hvad der skal til for at få en udendørsbane der kan 
rides på hele året. 
Hanne vil gerne arbejde i gruppe der kigger på opstaldning og priser med tilkøb af 
ydelser. 
Man er velkomme til efterfølgende at melde sig til udvalg/arbejdsgrupper. 

 
9. Eventuelt 

Lotte fortæller om hvad Falsters Hjerte har gang i, bl.a. stisystemer på Østfalster. 
Fælles klubarrangementer m.m. 
Foreninger kan få hjælp til at søge midler til forskellige ting. 
Forskønnelse af landsbyer. 
Tina siger på bestyrelsens vegne tak til Søs for indsatsen i bestyrelsen. Tak til Lone for 
pasningen af vores heste og til Kirsten for at hun endnu en gang tog sig af regnskabet. 
Bettina overrækker på medlemmernes vegne en buket og et gavekort til Tina og Lone. 
Overrækkelse af pokaler: 
Erindringspokaler for 2013 
Venskabspokal senior, Lotte 
Venskabspokal junior Katrine 
Championat spring Nadine 
Championat dressur pony Louise 
Championat dressur hest Julie 
Bredde Emilia + Anso 
2014 
Tina klubpokal dressur hest m. 17 p 
Anna championat dressur hest 
Tina Mest vindende ekvipage 
Venskab Junior Anna 
Venskab senior Lone 
De øvrige pokaler blev ikke uddelt, da der ikke havde været startende i de forskellige 
dicipliner (pony dressur og spring, hest spring, breddekonkurrencer) 
 

 
Referent: Lone Kastrup Madsen 
 


