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REFERAT AF SLR´s ordinære generalforsamling 2019 
Dato:    11. november 
Sted:    Slangerup-Lynge Rideklub, Slangerup Overdrev 1A, 3550 Slangerup 
Referent: Line Clausen 
Dirigent:  Erik Østergaard 
____________________________________________________________________________ 

Agenda 

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Aflæggelse af budget til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. dog §7
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 2 revisorer
8. Valg til faste udvalg, jvf. dog §7
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt.
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1. Valg af dirigent 
På vegne af bestyrelsen foreslår Christina Erik Østergaard. Forsamlingen var 
enige og Erik konstaterede at der var indkaldt med rimeligt varsel, og erklærer 
generalforsamlingen for gyldig. Der var 43 stemme berettigede + 9 fuldmagter 
tilstede. 

2. Bestyrelsens beretning for et forløbne år 
V/Christina Just Henriksen, formand 
Formanden fortæller om opgradering af medlemssystemet og af 
mailsystemet, samt gennemgang af leverandører. Efterfølgende omkring de 
projekter der har været lavet og taget fat igennem året, samt events vi kan 
være stolte af i klubben. Der fortælles også om projekter bestyrelsen gerne vil 
igennem i 2020. 

3.  Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse 
v/Susanne Guldberg, Kasserer 
Susanne gennemgår regnskabet, og fortæller om at revisoren har lavet 
årsregnskabet, hvor tallene er leveret af bestyrelsen, og til sidst godkendt af 
klubbens interne revisorer.  

Der bliver stillet spørgsmål af et medlem til prisen for renovationsprojektet af 
hal B/C, men det bliver taget imod positivt, og der bliver sagt af medlemmet at 
det var tiltrængt. Der bliver tilmed spurgt til om bestyrelsen og bestyrelsens 
ægtefæller har modtaget penge for udførte opgaver, der bliver svaret nej.  

Der bliver spurgt af et medlem til løbetiden af pantebrevet i Nykredit, der bliver 
svaret at der er 6 år tilbage.  

Der bliver nævnt af et medlem at det er positivt og vigtigt at klubben holder 
fast i den eksterne revisor, og at det er en stor værdi for klubben.  

4. Aflæggelse af budget til godkendelse 
v/Christina Just Henriksen, formand 
Formanden gennemgår budgettet for 2020.  

Et medlem udpeger at der er en regnefejl i note 3C på 1500 kr.   
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5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Formanden fortæller at bestyrelsen ønsker, at bestyrelsen forsætter med de 
medlemmer som i 2019 også er en del af bestyrelsen i 2020.  

Der er ikke nogen i salen som ønsker at stille op til bestyrelsesposterne.  

Følgende stiller op til bestyrelsen: 

- Yvonne Pedersen  
- Poul Knudsen 
- Karina Lykkegaard 
- Janne Visnek  
- Mina Kestler  

Følgende blev valgt til bestyrelsen: 

- Karina Lykkegaard (46 stemmer) 
- Yvonne Pedersen (44 stemmer) 
- Janne Visnek (44 stemmer) 
- Poul Knudsen (42 stemmer) 

6. Valg af 2 suppleanter 
Følgende stiller op: 

- Tina Frandsen (modtager genvalg)  

Ikke andre stiller op, så Tina og Mina vælges til suppleanter.  

7. Valg af 2 interne revisorer 
På valg:  

- Bente Jensen (modtager genvalg)  
- Mette Lorentzen (modtager genvalg)  

Mette og Bente vælges ind. 

8. Valg til faste udvalg 
v/Christina Just Henriksen, formand 
Bestyrelsen udtrykker at bestyrelsen er glade for de velfungerende udvalg og 
sammensætningen af dem. 

En melder ud, at hun gerne vil være med i skovudvalget. Det bliver aftalt, at 
hun kontakter bestyrelsen med kontaktoplysninger. 
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9. Indkomne forslag  
v/Christina Just Henriksen, formand 
Formanden fortæller om ønsket om at renovere den store udendørs 
dressurbane.  

Et medlem siger at man ønsker at banen også bruges til springstævner, og 
siger at banen vil kunne tjene sig hurtigt kunne tjene sig hjem hvis man 
åbnede op for andre arrangementer end bare dressur.  

Et medlem fortæller om sin oplevelse da hun faldt, og opfordre til at man 
tænker på den velfungerende hverdag.  

Et medlem fortæller om at han ikke mener, at man ud fra vedtægterne ikke 
kan tage beslutningen, ved denne GF, men synes det er en god ide. 
Medlemmet synes bestyrelsen skal vente et år. Et andet medlem støtter her, 
og opfordre til at bestyrelsen tager et endeligt valg ang. Brug af pengene, og 
at bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling. Endnu et 
medlem støtter her, og foreslår at man fylder banen op i niveau med 
græsspringbanen med knust beton.  

Et medlem pointerer at bestyrelsen skal huske at tænke for vandforsyning til 
banen.  

Dirigenten fortæller om at bestyrelsen er glade for de indkomne forslag, og at 
bestyrelsen kommer med et konkret indlæg på en ekstraordinær 
generalforsamling.  

Forslag fra bestyrelsen: vedtægtsændringer 

Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer ift. §5, 7 & 11 som er beskrevet I det 
materiale, der er sendt ud til alle medlemmer som bilag til invitationen til 
generalforsamlingen. 

§5: Medlemskontingent 
Bestyrelsen har ret til at pålægge et gebyr, hvis et medlem ikke 
betaler til tiden.  

Salen stemte ja 

§7: Bestyrelsen 
Bestyrelsen nedsætter løbende og efter behov, udvalg til at varetage 
klubbens aktiviteter, f.eks. Spring- og dressurudvalg. Formanden 
for hvert enkelt udvalg er en person fra bestyrelsen eller en af 
bestyrelsen godkendt person. 
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Et medlem synes bestyrelsen skal passe på at de ikke tager mere arbejde 
ind, da det er skrøbeligt i forvejen.  

Et andet medlem synes at det er godt hvis udvalgene har en person der er 
tæt knyttet til bestyrelsen.  

Et medlem synes det vil gøre udvalgene mere levende, at det er nemmere at 
gå til.  

Der stemmes ja.  

§11: Generalforsamlingen 
8. Valg til faste udvalg, jævnfør § 7. Pkt. 8 udgår. 

Salen stemte ja.  

10. Evt.  
Et medlem roser bestyrelsen for det store arbejde bestyrelsen laver, og 
medlemmet er pave stolt. Medlemmet fortæller at det er dejligt at bestyrelsen 
er velfungerende.  

Formanden fortæller om de flotte resultater til stævner som klubbens 
medlemmer har præsteret gennem året. 

Dirigenten afslutter. 

 

Bilag: 

• Præsentationen fra GF2019 
• Forslag fra bestyrelsen 
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Dagsorden

■ 1. Valg af dirigent.

■ 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

■ 3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.

■ 4. Aflæggelse af budget til godkendelse.

■ 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. §7. 

■ 6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år):

■ 7. Valg af 2 revisorer. (for 1 år)

■ 8. Valg til faste udvalg, jævnfør § 7.

■ 9. Indkomne forslag.

■ 10. Evt.



VALG AF DIRIGENT

Bestyrelsen foreslår: Erik Østergaard



I året der er gået, er der brugt mange 
mandetimer på at få styr på bagbutikken:

■ Vi fik opdateret medlemslisten.

■ Vi har fået implementeret medlemssystem, så nu er medlemshåndteringen 100% digital 
og lever op til GDPR lovgivningen.

■ Vi fik implementeret og tidssvarende PBS aftale, som er integreret i medlemssystemet.

■ Vi fik implementeret nyt mail system, og fik ryddet op i procedurerne omkring mails, så vi 
overholder GDPR lovgivningen.

■ Vi fik lavet en oprydning i leverandør aftaler og fik opdateret en lang række, så de er 
tidssvarende.

■ Vi fik ryddet op i de formelle papirer ift. banker m.m. så vi overholder lovgivningen.



Der var også energi til:

■ Opgradering af cafeteria (ny ovn, ny fryser + omrokering i cafeteria) Vi har ligeledes arbejdet med forskellige 
løsninger ift. bemanding af cafeteria i klubhuset ved stævner.

■ Udskiftning af vinduer i klubhuset

■ Har gennemgået beredskabsplan og fik lavet en aftale med Falck med brandudstyr

■ Fik lavet handicap rampe til hal A

■ Fået ny opstigningsskammel til hal B/C

■ Fik udskiftet barriere i hal B/C

■ Renovering af porte i hal B/C

■ Fik reetableret græsarealet til parkering foran klubhus

■ Fik gennemført: 
- 2 x arbejdsdag
- Klubfest (75 deltagere)
- 2xdebatmøder
- Klubmesterskab i hhv. spring og dressur



Vi er særlig stolte af:

■ SLR blev udvalgt som værter for distriktsmesterskab 
for pony og hest (3 mesterskaber i alt) 

■ SLR blev valgt som vært for OldBoys stævnet

■ SLR blev valgt som værter for distrikt 2´s 
arrangement med Claus Toftgaard



Events og stævner

■ SLR har afholdt 11 stævner i både spring og dressur. 

■ Foredrag med rytterfokus.

■ Kursus med Mia Hastrup x2.

■ Nyt udvalg så dagens lys: Skovudvalget, som har igangsat et 
ambitiøst projekt med at få markeret ridestierne i Lystrup 
Skov til glæde for alle ryttere, der bruger skoven.

■ Vi afprøvede forskellige ting ift. at få flere hjælpere til vores 
stævner. Tiltaget med gratis starter og gaver, var succesfuldt.

■ Vi har i samarbejde med et aktivt medlem afholdt 2 
succesfulde kurser i miljøtræning.



Det vil vi i 2020

■ Få implementeret den sidste del af 
medlemssystemet, som indbefatter bogføringen. Så 
opkrævninger og bogføring foregår i samme system 
– i dag kører vi i 2 systemer.

■ Få igangsat et sponsor/medlemsfordels program.

■ Nyhedsmails til medlemmer.



AFLÆGGELSE AF
ÅRSREGNSKAB TIL
GODKENDELSE



AFLÆGGELSE AF
ÅRSREGNSKAB TIL
GODKENDELSE



Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse



Budget 2020



Valg af bestyrelsesmedlemmer, 
jvf. §7

■ På valg:
– Yvonne Petersen

Valg for 1 år i 2018 (modtager genvalg)
– Poul Knudsen

Valgt for 1 år i 2018 (modtager genvalg)
– Karina Lykkegaard

Valgt for 2 år i 2017 (modtager genvalg)
– Jeanette Lander

Valgt for 1 år i 2018 (modtager ikke genvalg)



Valg af 2 
bestyrelsessuppleanter
(for 1 år)
■ Janne Visnek (modtager genvalg)  

■ Tina Frandsen (???) 

■ Julie Møller-Larsen (modtager ikke genvalg)



Valg af 2 revisorer

■ Bente Jensen (modtager genvalg)

■ Mette Lorentzen (modtager genvalg)



Valg til faste udvalg, 
jævnfør § 7

■ Springudvalget (Både pony og 
hest)
Nuværende medlemmer:

- Line Clausen
- Yvonne Pedersen
- Susanne Guldberg
- Inge Christiansen
- Marianne Dolberg
- Rene Henriksen
- Camilla Kjær Lønkvist

■ Old Boys Udvalget (kvadrille)
Nuværende medlemmer:

- Mette Lorentzen
- Ina Zetterstrøm

■ Skovudvalget:
Nuværende medlemmer:

- Gert Tinghøj Olsen
- Karina Lykkegaard
- Janne Visnek

■ Dressur udvalget
Nuværende medlemmer:

- Christina Just Henriksen
- Kit Olsen
- Jette Ahrens
- Tina Werge Frandsen
- Nadia Klausen
- Natascha Werge Frandsen
- Heidi Hemmingsen

■ Sponsor/PR udvalget
Nuværende medlemmer:

- Line Clausen
- Christina Just Henriksen



Indkomne forslag
■ Der er ikke kommet nogen forslag fra medlemmer

■ Der er kommet 2 forslag fra bestyrelsen:



FORSLAG FRA 
BESTYRELSEN:

TOTALRENOVERING 
AF RIDEBANER 

V/KLUBHUS



FORSLAG FRA 
BESTYRELSEN:
ÆNDRING AF 
VEDTÆGTER:



EVT. 



F O R S L A G  F R A
B E S T Y R E L S E N

T O T A L R E N O V E R I N G  A F  U D E N D Ø R S

R I D E B A N E R  A  &  B



Forslag fra bestyrelsen GF 2019

SLR´S FACILITETER
SLR har nogle fantastiske faciliteter. De er årsagen
til, vi kan tiltrække – og fastholde medlemmer, der
bruger vores faciliteter til dagligt, og deltagere til
vores stævner, der er en væsentlig indtægtskilde til
klubben.
 
Gennem årene, har der altid være fokus på løbende
vedligehold fra de skiftene bestyrelser, men vores
baner er ikke nyanlagte, og tidens tand er ved at
vise sig. Derfor er det nødvendigt at foretage
renovering på dele af vores faciliteter. Så vi fortsat
kan tilbyde den høje standard for medlemmer, og
deltagere til vores stævner. 
 
Bestyrelsen har dannet sig et overblik over
faciliteternes tilstand, og har valgt at fokusere på
de faciliteter, der trænger allermest:
vores to udendørs ridebaner ved klubhuset
(herefter benævnt som ridebane A&B) 
 
Bestyrelsen foreslår derfor en total
renovering af disse ridebaner. Forslagets indhold
vil blive præsenteret i dette dokument.



Forslag fra bestyrelsen GF 2019

OVERBLIK OVER
FACILITETERNE

De to udendørsbaner
Er nogle de mest benyttede
baner i sommerhalvåret – både
til hverdag og til stævner. 



Forslag fra bestyrelsen GF 2019

BAGGRUND
De to udendørs dressurbaner A & B er nogle
de mest benyttede baner i sommerhalvåret
 – både til hverdag og til stævner. Banerne er
anlagt for over 15 år siden.  De to baner har
været på bestyrelsens observationsliste
igennem noget tid, da toplaget er slidt, og
trænger til en udskiftning. 
 
Bestyrelsen sigter efter en økonomisk
bæredygtig og langsigtet løsning. Derfor blev
det besluttet, at nedsætte et ad-hoc udvalg,
der skulle arbejde struktureret med at finde
løsningsforslag. 
 
På baggrund af udvalgets arbejde, fremsætter
bestyrelsen dette forslag.



Forslag fra bestyrelsen GF 2019

UDVALGET HAR
ARBEJDET
STRUKTURERET
Udvalget har arbejdet struktureret med at finde
løsningsforslag, som både er økonomisk
bæredygtigt og er en langsigtet løsning for
klubben den dens medlemmer.
 
Markedet for ridebaneløsninger blev scannet, og
der blev udvalgt 4 leverandører, der har besøgt
SLR, og har besigtiget de to udendørs
dressurbaner. Leverandørerne har derefter
præsenteret udvalget for løsningsforslag og et
tilbud på opgaven. 
 
Det stod hurtigt klart, at banerne er nedslidte og
den bedste løsning er at få dem totalrenoveret. 
 
Der er etableret kontakt til andre klubber og
privatpersoner, for at benchmarke – på pris,
holdbarhed, leverandørvalg samt vedligehold. 
 
 
 



Forslag fra bestyrelsen GF 2019

EKSPERTERNES
VURDERING
Leverandørerne, der besigtigede banerne
konstaterede alle uafhængigt af hinanden, at
toplaget er nedslidt, og ridebanen er uden
dræn/bærelag. 
 
Der er af flere omgange blevet kørt flis på som
toplag for at forny banerne. Den er i årenes løb
forrådnet. I kombination med et nedslidt toplag,
har det desværre forårsaget, at banerne blev
glatte. Fire uheldige hændelser i forsommeren,
er årsag til etablering af en midlertidig løsning,
for at genoprette sikkerheden. 
 
På nuværende tidspunkt er banerne sikre at ride
på, og er godkendt af en Teknisk Delegeret fra
DRF. Det er et ønske fra bestyrelsen, at der
bliver etableret en langtidsholbar og økonomisk
bæredygtig løsning.



Forslag fra bestyrelsen GF 2019

BAGGUND FOR DEN
MIDLERTIDIGE LØSNING
I forsommeren var der fire uheldige hændelser, der bevirkede, at der
blev foretaget en midlertidig løsning:
 
Til et dressurstævne styrtede 2 ryttere på vores baner og 2
medlemmer styrtede efterfølgende på banerne under den daglige
træning.
 
Forud for stævnet var der faldet meget nedbør, så banerne var
meget våde. Det blev i første omgang lagt til grund for begge styrt.
Hændelserne til stævnet blev vendt på et bestyrelsesmøde, og det
blev besluttet, at nedsætte det omtalte udvalg. Som omtalt tidligere,
er banerne på bestyrelsens observations liste. På baggrund af de to
styrt til stævnet, blev det fremskyndet at finde frem til en løsning. 
 
Efter nogle uger, kaldte udvalget bestyrelsen til møde for at
fremlægge deres løsningsforslag. Under dette møde, der foregik på
klubhusets terrasse, styrtede et medlem på den samme bane. De 5
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer var vidne til styrtet. Det er
efterfølgende blevet bestyrelsen bekendt, at der er yderligere et
medlem der er styrtet under den daglige træning. I begge tilfælde var
der ikke faldet nævneværdigt nedbør og banerne var tørre. 
 
Bestyrelsen besluttede, at etablere en midlertidig løsning for at sikre
sikkerheden for vores medlemmer og stævne deltagere. Derfor blev
det på det efterfølgende bestyrelsesmøde godkendt, at ridebanerne
blev besigtiget af en professionel, for at komme frem til en
økonomisk overkommelig midlertidig løsning, der kunne sikre
sikkerheden for medlemmer og stævnedeltagere. 
 
Løsningen blev et ekstra lag sand, som efterfølgende kan genbruges
andetsteds – se beskrivelse på side 9. Efterfølgende er der afholdt en
dressur stævne, og medlemmer der bruger banerne til dagligt,
rapporterer, at sikkerheden er reetableret på banerne. En Teknisk
Delegeret fra DRF har godkendt den midlertidige løsning.
 
Det skal understreges, at dette er en midlertidig løsning, og at
problemet vil komme igen, hvis banerne ikke bliver totalrenoveret.
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FORSLAG 
Bestyrelsen foreslår en totalrenovering på baggrund af
research af markedet, og benchmarking med andre
rideklubber. 
 

De nye baner etableres som fiberbaner, da det er en
langtidsholdbar løsning 
Netop fiberbaner er populære iblandt ryttere og er
derved også et konkurrenceparameter i forhold til at
tiltrække medlemmer og deltagere til vores stævner.
SLR har i forvejen en maskin- og redskabsflåde, der kan
vedligeholde de nye fiberbaner, idet at ridehal A samt
B/C er fiberbaner.

Fremangsmetode
 

Det midlertidige toplag/ridelag skrabes af. 
Planen er at genbruge det på dressurbanen ved hal B/C
samt på græsbanen. (se figur 1 på side 3) 
 

Der etableres et nyt dræn/bærelag (knust tegl)
Under ridelaget findes der fast grund.
 

Der lægges et mellem lag med stenmel.
Dette er til for at sikre, der ikke kommer sten op i banen. 
 

Der lægges derefter et sand/fiberlag.
 

Banen rettes af, og gøres klar til brug.
 

Tidshorisont

Det forventes, arbejdet vil pågå i 2-4 uger.  
 

Pris og budget

650.000



F O R S L A G  F R A
B E S T Y R E L S E N

V E D T Æ G T S Æ N D R I N G E R



Forslag fra bestyrelsen GF 2019

VEDTÆGTSÆNDRINGER
Bestyrelsen foreslår 3 vedtægtssændringer i forhold til §5, 7
og 11:
 

§ 5. Medlemskontingent
§7. Bestyrelsen
§ 11. Generalforsamling
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§ 5. MEDLEMSKONTINGENT
NUVÆRENDE FORMULERING:

 Betaling for medlemskontingent, og etablissementskort, der giver
ret til at benytteklubbens indendørs og udendørs faciliteter,
fastsættes af bestyrelsen forklubbens medlemmer. 
 
Kontingentet opdeles i følgende grupper:
 
A:Seniorryttere
B: Juniorryttere
C: Passive medlemmer
 
Bestyrelsenkan i forbindelse med undervisningsaftaler,
stævneaktivitet eller lign.fastsætte særlig betaling for brug af
klubbens faciliteter. Satser for disseaktiviteter skal rapporteres
særskilt til generalforsamlingen i forbindelse medfastsættelse af
kontingent A, B og C.
 
Fastsættelse af kontingent foretages for næstfølgende år og
forelægges på den ordinæregeneralforsamling til endelig afgørelse i
henhold til § 11 punkt 4.
 
Medlemskontingent og betaling for etablissementskort opkræves
halvårligt i november og maj med sidste indbetalingsdato
henholdsvis 1. januar og 1. juli.
 
Såfremt betaling ikke er indgået på klubbens konto henholdsvis den
10. januar og den 10. juli, medfører restance, at rytteren fra 10.
januar/10. juliudelukkes fra at benytte klubbens faciliteter og fra at
deltage i klubbensarrangementer til restancen er betalt. 
 
Sidder medlemmet rykker(e) overhørigt, således at restancen ikke
er betalt indenfor 2 måneder, ophørermedlemskabet af klubben.
 
 

Tilføjelse:
Bestyrelsen har ret til at pålægge et gebyr, hvis et medlem ikke
betaler til tiden.
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§7. BESTYRELSEN
NUVÆRENDE FORMULERING:

 
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der ikke må have ridesport som
hovederhverv. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved først kommende
bestyrelsesmøde efter afholdelse af generalforsamling.
 
I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden som
formand indtil næste generalforsamling. 
 
Valg gælder for 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur,
således at 3 medlemmer afgår det ene år og 4 medlemmer i det
andet år. Genvalg kan finde sted.
 
Generalforsamlingen vælger på den ordinære generalforsamling 2
bestyrelses suppleanter for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb
efter at suppleanter er tiltrådt bliver mindre end 5, er bestyrelsen
berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende
generalforsamling.
 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubbens virksomhed.
 
Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for anlæggets anvendelse i
form af "Ridehusplan", "Ridehusreglement", "Ordensreglement"
samt "sikkerhedsreglement" m.m.
 

Tilføjelse:
Bestyrelsen nedsætter løbende og efter behov, udvalg til at varetage
klubbens aktiviteter, f. eks. Spring- og dressurudvalg. Formanden
for hvert enkelt udvalg er en person fra bestyrelsen eller en af
bestyrelsen godkendt person.
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§ 11. GENERALFORSAMLING
NUVÆRENDE FORMULERING:

 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og træffer
bestemmelse om køb, salg, anden afhændelse og pantsætning af
klubbens faste ejendomme. 
 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. december.
Den indkaldes skriftligt af bestyrelsen med angivelse af sted og
dagsorden til hvert enkelt medlem med mindst 8 dages varsel. 
 
Indkaldelsen kan ske ved udsendelse af brev eller i elektronisk form.
Varsling sker samtidig på klubbens hjemmeside senest den 1.
oktober.
 
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på denne ordinære
generalforsamling, skal være sekretæren i hænde senest den 15.
oktober og vedlægges dagsordenen i fuld ordlyd. Sager, der ikke er
optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. 
 
På hver ordinær generalforsamling skal følgende punkter behandles:
 
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Aflæggelse af budget til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jvf. dog §7.
6. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Valg til faste udvalg, jævnfør § 7. 
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
 

Ændring:
8. Valg til faste udvalg, jævnfør § 7. Pkt. 8 udgår.
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