GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 18.30
I Sportsbyen, VIP Lounge 4, Sports Allé 1, 4300 Holbæk
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og stemmetæller.
Trine R.

2.

Bestyrelsen aflægger beretning.
VIRK har afholdt fem bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling.
VIRK har i 2021 stået for Holbækmesterskaberne. Eftersom vi ingen faste faciliteter
har mere, havde vi en del snak om hvad vi skulle gøre. Vi blev enige om at spørge
ude hos ALS (Algestrup Sportsrideklub) om de ville lave et samarbejde ang.
afholdelse af HM. Det ville de heldigvis gerne og vi afholdte derfor årets HM hos ALS,
med rigtig god hjælp og støtte fra ALS. Det var vi meget glade for og stævnet var en
succes. VIRK fik også to Holbækmestre, i hest dressur og i hest spring.
VIRK har ikke længere lagerfaciliteter på Vipperød Ridecenter. Klubben har nu vores
agility udstyr osv. opbevaret hos ALS, som har mulighed for at have udstyret
opbevaret indendørs over vinteren og aftalen er samtidig at de gerne må benytte
udstyret imens det står hos dem.
VIRK har også afholdt et klubmesterskab i år som blev afholdt på Sophienholm Gods,
hvor vi lejede os ind for en dag. Et lille hyggeligt arrangement hvor vi fik kåret to
klubmestre i dressur hest og spring hest. Der var desværre ikke nok starter for pony til
at kåre en klubmester i for pony sidste år.
Klubben var på islændertur i Sorø – vejret var lidt kedeligt, men det var en hyggelig
ridetur på islandske heste afsluttet med sandwich og kage.
Bestyrelsen har besluttet at halvårskontingentet frafalder da vi i forvejen er en billig
klub at være medlem af.

3.

Regnskab for 2021 aflægges, og budget for kommende år
fremlægges til godkendelse.
VIRK kommer ud med et underskud for 2021. Underskuddet er primært pga.
afholdelse af arrangementer.
Klubbens indestående er dog stadig meget positivt.

4.

Indkomne forslag behandles
(Skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 15. februar 2022)
Ingen indkommende forslag er modtaget

5.

Valg til bestyrelsen (5 + 2 suppleanter)
På valg er:
Vibeke Bjørklund - ønsker genvalg
Vibeke er valgt ind igen. Tillykke!
Trine Rasmussen – ønsker genvalg
Trine er valgt ind igen. Tillykke!
Suppleanter:
Simone R.
Mathilde A.
Tillykke!

6.

Valg af revisorer:
1. revisor:
På valg er:

Piil Krogsgaard – Piil er genvalgt.

Revisorsuppleant:
På valg er:

Rasmus Møllebæk – Rasmus er genvalgt.

7.

Aktivitetsudvalg
Suzi, Åse, Vibeke.

8.

Distriktsrepræsentant
Suzi

9.

Holbæk-Samarbejdet
Åse

10.

Overrækkelse af ranglistepokaler og gaver
De to vindere fik en flot pokal, en buket blomster, en strigletaske fra Kingsland og en
mobilholder fra Eskadron. Stort tillykke til jer!

