Invitation til
Dansk Ride Forbunds
Repræsentantskabsmøde 2019

Lørdag den 6. april på Comwell i Korsør

Comwell Korsør
Ørnumvej 6
4220 Korsør
www.comwellkorsor.dk

Repræsentantskabsmøde lørdag den 6. april
En gang årligt har alle klubber mulighed for at sende repræsentanter fra klubben til forbundets repræsentantskabsmøde.
Det er disse repræsentanter, der på vegne af deres klubber, sætter dagsordenen for Dansk Ride Forbund. Dette gør de
ved at tage stilling til de forslag, bestyrelsen er kommet med, og de forslag som andre klubber har stillet.
Klubrepræsentanterne har ligeledes til opgave at vælge forbundets bestyrelse.
Tidsplan
10.00
12.00
13.00

Oplæg (info findes her)
Frokost
Repræsentantskabsmøde

Dansk Ride Forbund er vært for forplejning under mødet.
Dagsorden til repræsentantskabsmødet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af det igangværende års budget til orientering
Optagelse af nye medlemmer
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Valg af øvrige medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Valg af medlemmer og suppleanter til Appeludvalget
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Oplysninger om forslag og kandidater kan findes på forbundets hjemmeside.
Ved repræsentantskabsmødet uddeles også årets klubpriser i kategorierne Årets Klubleder, Årets Ungdomsleder, Årets
Ildsjæl og Årets Frivillighedspris (tildeles en klub).

Dansk Ride Forbund har siden 2013 været certificeret som Grønt Forbund i
Danmarks Idræts-Forbund, og derfor udsendes regnskabet ikke i papirform.
Regnskab for 2018 og budget for 2019 kan findes på hjemmesiden senest to uger før
repræsentantskabsmødet.

Repræsentantskabsmøde lørdag den 6. april
Medbestemmelse
På repræsentantskabsmødet har hver klub har ret til at deltage med to repræsentanter, samt derudover en repræsentant
for hver fulde 50 medlemmer, som klubben har over 100 medlemmer. Klubberne har dog alene stemmeret med 1
stemme for hver fulde 50 medlemmer. Hver klub har dog mindst 1 stemme. Klubber kan kun sende repræsentanter, der
er medlemmer af klubben, og der kan ikke gives fuldmagt. Hver distriktsbestyrelse har ret til at deltage i
repræsentantskabsmødet og har taleret.
Repræsentantskabsmødet er klubbernes mulighed for medbestemmelse og indflydelse. Officials hos Dansk Ride
Forbund og distrikternes bestyrelser er velkomne ved repræsentantskabsmødet.
Medlemstal
Klubbens antal stemmer ved repræsentantskabsmødet beregnes hvert år på baggrund af medlemstallet. En klub, der
har undladt at indberette sit medlemstal rettidigt, kan ikke benytte sin stemmeret ved repræsentantskabsmødet.
Repræsentantskabsmødet er gratis at deltage i, og tilmelding skal ske samlet elektronisk for hver enkelt klub via det
fremsendte link. Har klubben ikke modtaget mail med link, kan der sendes en mail til info@rideforbund.dk med
anmodning herom. På hjemmesiden findes liste over tilmeldte klubber, og vi opfordrer klubberne til at arrangere
samkørsel for at støtte op om forbundets grønne profil.
Tilmelding
Der bliver sendt mail med elektronisk tilmeldingslink til alle klubber. Tilmelding skal være foretaget senest mandag den
25. marts 2019. Hvis klubben ikke har modtaget mail med tilmeldingslink, kan klubben senest fredag den 15. marts kl.
12.00 sende sin e-mail adresse til info@rideforbund.dk med angivelse af klubbens navn, hvorefter nyt link fremsendes.
Tilmeldingen lukker mandag den 25. marts 2019. Evt. afbud fra tilmeldte bedes meddelt administrationen på
info@rideforbund.dk, således at der ikke bestilles unødig forplejning.
Officials kan tilmelde sig frem til den 25. marts 2019 på info@rideforbund.dk, husk at oplyse navn og funktion.
Overnatning
Repræsentantskabsmødet holdes lørdag den 6. april. Ønskes der overnatning på hotellet vil Comwell Korsør være jer
behjælpelige. Prisen for overnatning hos Comwell Korsør er 720,- kr. pr. nat i enkeltværelse og 945,- kr. pr. nat i
dobbeltværelse. For at sikre prisen skal reservationen ske på mail til Charlotte Mortensen e-mail: chm@comwell.dk,
husk at oplyse, at det er i forbindelse med Dansk Ride Forbunds Repræsentantskabsmøde.

www.rideforbund.dk

