SILKEBORG

Generalforsamling i SPS
Torsdag den 15. april 2020 kl. 19.30 i Rytterstuen på Sortenborgsvej
(følg med på hjemmesiden eller Facebook om mødested)

Dagsorden ifølge vedtægter:
1. Valg af dirigent
2. Beretning fra bestyrelsen til godkendelse ved formand Trine Storgaard
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab ved kasserer Helle Heede
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkommende forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formanden er reelt på valg (men bytter plads med kassereren, der går før tid, idet
kasserer og formand ikke kan gå samme år):
Trine Storgaard forbliver 1 år, og er således på valg i 2022
På valg er:
Helle Heede – går før perioden er slut - modtager ikke genvalg – vælges for 1 år
Janne Kjær Nielsen – modtager genvalg
Melissa Kristiansen – modtager genvalg
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Sarah Fangel Korch – modtager genvalg
Anja Frandsen – modtager genvalg
8. Valg af en revisorer
9. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest den 1. april 2021 pr. mail til formand@SportsrideklubbenSilkeborg.dk.
P.gr.a. Corona-situationen er tilmelding nødvendig senest den 10. april 2021 ligeledes på
formandens mail. Der tages ligeledes forbehold for at Generalforsamlingen må udskydes.
Vel Mødt
Bestyrelsen
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