
 
 
 
 
 

INDKALDELSE  
til ordinær generalforsamling i Holbæk Rideklub 

Mandag d. 27. februar kl. 18:30 
Holbæk Bibliotek, Nygade, 4300 Holbæk 

 
 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent og referent  

 

2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år  

 

3. Forelæggelse af regnskab og budget 

 

4. Indkomne forslag - se bilag 1 

 

5. Fastlæggelse af medlemskontingent  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter 

På valg er: Matilde E. Lundbæk (modtager ikke genvalg) 

Line Schøndorff (modtager ikke genvalg) 

 

7. Valg af revisorer samt suppleanter 

 

8. Supplering af udvalgsmedlemmer 

 

9. Eventuelt 

 

10.  Uddeling af championatpokaler 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Bilag 1 

 
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag: 

 

1 
Ændring af §10a. Ændringen ønskes idet afholdelse af generalforsamlingen bør kunne ske over et 

bredere tidsrum, da det kan umuliggøre afholdelse. Derudover ønsker vi ordet må , udskiftet med 

ordet skal , da det ellers kan misforstås. Forslag skal være bestyrelsen ihænde senest 14 dage 

inden generalforsamlingen. 

 

§ 10a – Den ordinære generalforsamling afholdes i slutningen af februar. Forslag som ønskes 
behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til bestyrelsen inden den 1. februar. Tiden og 
stedet for generalforsamlingen offentliggøres på klubbens hjemmeside med mindst 8 dages 
varsel. Samtidig hermed skal dagsorden og regnskabet ligge til afhentning i ridehuset samt hos 
kassereren. 
 

ændres til: 

 

1A 
 § 10a – Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. marts. Forslag som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal  indsendes til bestyrelsen inden den 1. februar. Tiden og stedet for 
generalforsamlingen offentliggøres på klubbens hjemmeside med mindst 8 dages varsel. Samtidig 
hermed skal dagsorden og regnskabet ligge til afhentning i ridehuset samt hos kassereren. 
 
1B 
§ 10a – Den ordinære generalforsamling afholdes inden 1. marts. Forslag som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal  indsendes til bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen. Tiden og 
stedet for generalforsamlingen offentliggøres på klubbens hjemmeside med mindst 8 dages varsel. 
Samtidig hermed skal dagsorden og regnskabet ligge til afhentning i ridehuset samt hos kassereren. 
 
 

2 
§ 3 – Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Pr. 1/7 2008 er kontingentet: 

for aktive medlemmer: 0-17 år kr. 350,-; 18 og opefter kr. 450,-; Passive medlemmer kr. 250,-. 

Medlemmer skal opgive fødselsdato til kasserer. Kontingentet opkræves årligt og betales i juli. 

Kontingentet dækker medlemskab af HOL samt HOL´s støtteforening, Distrikt 4, Dansk Ride 

Forbund under Dansk Idræts Forbund og tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Regnskabsåret er 1. 

januar til 31. december. Er kontingentet ikke betalt senest den 31. august slettes vedkommende 

medlem, der kun kan optages på ny mod betaling af restance. Opdateret medlemsliste ved for- og 

efternavn skal kunne findes på klubbens hjemmeside mindst én gang årligt. Medlemmer, der 

optages i løbet af året betaler kontingent forholdsvis. Æresmedlemmer er kontingentfri, livsvarige, 

har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Tidligere livsvarige medlemmer forbliver som 

sådanne. 

 

Ændres til: 

 



 
 
 
 
 

§ 3 – Årskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Pr. 1/7 2008 

er kontingentet: for aktive medlemmer: 0-17 år kr. 350,-; 18 og opefter kr. 450,-; Passive 

medlemmer kr. 250,-. Stævnemedlem kr. 300,- uanset alder. Man har som stævnemedlem kun ret 

til at deltage i stævner i HOL’s navn. Hvis man ønsker at deltage i klubmesterskab og/eller i 

championatet, kræver det fuldt medlemskab. Medlemmer skal opgive fødselsdato til kasserer. 

Kontingentet opkræves årligt og betales i juli. Kontingentet dækker medlemskab af HOL samt 

HOL´s støtteforening, Distrikt 4, Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund og 

tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december. Er kontingentet 

ikke betalt senest den 31. august slettes vedkommende medlem, der kun kan optages på ny mod 

betaling af restance. Opdateret medlemsliste ved for- og efternavn skal kunne findes på klubbens 

hjemmeside mindst én gang årligt. Medlemmer, der optages i løbet af året betaler kontingent 

forholdsvis. Æresmedlemmer er kontingentfri, livsvarige, har stemmeret og er valgbare til 

bestyrelsen. Tidligere livsvarige medlemmer forbliver som sådanne. 

 

 

3 

Bestyrelsen ønsker at udnævne Brian Malmqvist til æresmedlem i Holbæk Rideklub. Begrundelsen 

er som følger: Brian er en fantastisk person. Han er hyggelig at tale med, han har en god humor, 

han er et godt menneske. Brian havde ingen hesteforstand, da han i sin tid begyndte i Holbæk 

Rideklub, som medhjælper for Henry, der var staldmand. Men Brian lærte at tumle de firbenede 

dyr - små som store.. Han lærte endvidere at kende forskel på dem ;-).  Tiden endte dog for Brian i 

klubben.. Han kunne ikke længere være i løntilskud og vi havde ikke råd til at betale fuld løn til 

ham. Men så let slipper man ikke af med Brian.. Igen og igen er han sprunget til, når nøden har 

været størst.. Fodret, lukket ud, lukket ind… malet bokse… hjulpet ved stævnerne.. Brian har 

ligeledes været en uvurderlig hjælp for kassereren med uddeling af træpiller/spåner samt 

opgørelse af forbrug. Brian har været en rigtig guttermand. Og det sætter vi i bestyrelsen - ja hos 

alle medlemmerne - stor pris på. Derfor vil vi gerne kunne honorere denne store frivillige indsats 

ved at gøre Brian til æresmedlem, hvilket betyder, at han er medlem uden at skulle betale for det.. 

Det er et medlemskab, som gælder så længe Holbæk Rideklub eksisterer. Vi håber, at I er enige 

med os. 

 


