Dagsorden
Ordinær generalforsamling i Hinnerup Rideklub den 27. februar 2020 kl. 19.
Referent: Susan Gundorph
1. Valg af dirigent
Lea bød velkommen. Maja blev valgt til dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen til godkendelse
Lea fremlagde bestyrelsens beretning. Tak til Lea som har været trådt til som
formand. 2019 har været et godt år. Igen med en masse frivilligt arbejde til både
arrangementer, hal, den daglige drift, rideskole osv. og HIRI folk som bidrager stort
til fællesskabet. Bestyrelsen siger tak til alle.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
Kasserer Lene Vedel Friis fremlagde årsregnskabet for 2019. Regnskabet blev
godkendt.
4. Budget for de kommende år, samt fastsættelse og godkendelse af kontingenter.
Bestyrelsen anbefaler at hæve facilitetskontingenterne til 2.250,- for interne og
3.500,- for eksterne pr. år. 1.000 kr for 1 måned.
Kasserer Lene Vedel Friis fremlagde budget for de kommende år. Budgettet blev
godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har indsendt forslag til kontingent forhøjelse – se forrige punkt.
Forslag blev godkendt.
6. Valg af formand
 Formand, Lea Slemming-Adamsen har valgt at fratræde. Sofie Bangsgaard
er valgt til formand for HIRI.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 Malene Munk Jørgensen, Lene Vedel Friis, Susan Gundorph, Michael
Haugaard og Sofie Bangsgaard er ikke på valg
 John Jacobsen er valgt ind i bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Ditte Seneca og Lea Slemming
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Marianne Thørring, Ann-Katrine Kahl og Claus Møller Jensen
10. Valg af 2 junior repræsentanter og 1 junior suppleant
Julie, Smilla, Amanda og Tilde

11. Eventuelt
 HIRI pokaler
Dagens Helt går til Rasmus for at sikre lyset kom til at fungere enormt
hurtigt igen ved stævne
Årets Fighter Pokal går til Randi for hendes engagement på tværs af flere
udvalg
Intern spring med flest point: Emma
Intern dressur med flest point: Alberte (Anton)
Ekstern spring med flest point: Camilla Winther
Intern dressur med flest point: Laura
 Hal projektet
Fortsat arbejde med hal projekt
 Stævneinfo
Klubstævne den 25.+26. april og 29.+30. august og at nærmere info
kommer senere.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
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