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06. februar 2016  

 
Generalforsamling i Bellingegård Sportsrideklub 

 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Bellingegård Sportsrideklub 

Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:00 
På Møllebakkeskolen i Horreby, Fællesrummet 

Nykøbingvej 196, 4800 Nykøbing F 
 
  
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 
 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 
 

4. Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
  

6. Valg til bestyrelsen og to suppleanter 
På valg er: 
Michael Carstensen 
Tina Leire 
Lone Madsen 
Helle Jensen 
 

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
 

Valg af juniorrepræsentant 
På valg er: 
Camilla Jensen  

 
8. Eventuelt 

 
 

På bestyrelsens vegne 
Tina Leire 
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Forslag til ændring af kontingent – stillet af Jesper Hansen. 

  

Hestesport er en sport der i den grad kræver forældreopbakning, for at børn får det maksimale ud af 

oplevelserne med pony og hest. 

Derfor er samspillet mellem klub og forældrene til børne- og juniorryttere af afgørende betydning for et 

optimalt medlemsskab af klubben. 

Samtidig foregår mere og mere af klubbens kommunikation via Facebook, hvor børne- og 

ungdomsryttere først kan deltage fra de er fyldt 13 år. 

  

Det foreslås derfor at man omlægger kontingenterne for juniorryttere op til 14 år, således at minimum 

en forælder skal have et forældremedlemsskab samtidig med juniorrytterens medlemsskab. 

  

Dagens medlemsskab er på kr. 150,- pr. kvartal 

Og det forslås ændret til kr. 100,- pr. kvartal – Kaldet et børnemedlemsskab + et forældremedlemsskab 

på kr. 50,- pr. kvartal 

Forældre medlemsskabet kan udelukkende tegnes i sammenhæng med et børnemedlemsskab, og et 

børnemedlemsskab kan ikke tegnes uden et forældremedlemsskab. 

Når barnet fylder 14 år, og overgår det til juniorrytter til almindeligt medlemsskab, og 

forældremedlemsskabet bliver tilbudt overført til almindeligt passivt medlemsskab. 

 

Hvis ovenstående forslag vedtages, foreslår bestyrelsen en ændring af vedtægternes §4: 

 

§4 

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer.  

Unge mellem 18 og 25 år betegnes som ungryttere til og med det år de fylder 25, men betaler 

juniorkontingent. 

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. 

  

Medlemskabet er gældende fra den dato elektronisk tilmelding finder sted på klubbens hjemmeside. 

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. 

  

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til d. 1. i en måned. Sms'er 

accepteres ikke som gyldig udmeldelse. 

 

Ændres til: 

I rideklubben kan optages junior- og seniormedlemmer.  

Medlemmer i alderen 0-13 år betegnes som børnemedlemmer og kan kun tegne medlemsskab sammen 

med et tilhørende forældremedlemsskab. 

Forældre medlemsskabet kan udelukkende tegnes i sammenhæng med et børnemedlemsskab, og et 

børnemedlemsskab kan ikke tegnes uden et forældremedlemsskab – medmindre særlige 

omstændigheder foreligger, dette vurderes af bestyrelsen og medlemmet betaler juniorkontingent 

 

Fra det kvartal, hvor juniormedlemmet fylder 14 år tegnes medlemskabet uden tilhørende 

forældremedlemsskab 

Unge mellem 18 og 25 år betegnes som ungryttere til og med det år de fylder 25, men betaler 

juniorkontingent. 
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Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. 

  

Medlemskabet er gældende fra den dato elektronisk tilmelding finder sted på klubbens hjemmeside. 

Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge. 

  

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til d. 1. i en måned. Sms'er 

accepteres ikke som gyldig udmeldelse. 

 

 


