
Generalforsamling i Næstved Sportsrideklub 2023             
 

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Næstved Sportsrideklub  
                                     fredag d. 24. marts 2023 kl. 19.00 
Mødet bliver afholdt i Næstved Firmasports lokaler, Kasernevej 24 ved Speedskating banen.  
 
Efter mødet inviterer klubben på mad. Vil du/I gerne deltage i spisningen, skal der sendes en mail til 
info@nspr.dk senest søndag d. 19. marts, hvor I angiver hvor mange i deltager. (Noter også hvis du er 
vegetar). Dette er for at sikre, at der er mad til alle. På forhånd tak.  
 

 
Dagsorden 

 
1)     Valg af dirigent/ordstyrer  
 
2)     Bestyrelsens beretning v/formand John Tingberg 
  
3)     Revideret regnskab for 2022 fremlægges til godkendelse  
 
4)     Fastsættelse af kontingent for 2024 

Bestyrelsen foreslår at kontingentet for juniorer på 450,- kr, seniorer 550,- kr og 300,- kr for       
passive medlemmer forbliver uændret. 

 
5)     Indkommende forslag. Frist for indlevering er fredag d. 17. marts og sendes til  info@nspr.dk  
 
6)     Valg af medlemmer til Forretningsudvalget  
        John Tingberg er på valg - modtager genvalg    
        Berit Søbygaard Ludvigsen er på valg - modtager genvalg 
 
7)     Valg af formænd for øvrige udvalg  
         Caféudvalget: Berit Søbygaard Ludvigsen 
  
8)     Valg af Næstformænd for øvrige udvalg 
         Ingen er på valg i år 
            
9)     Valg af medlemmer til Caféudvalget 
         Niels Nygaard er på valg - modtager genvalg 
         Niels Lundby - modtager genvalg 
 
10)   Valg af medlemmer til stævneudvalget/ungdomsudvalget 
         Stævneudvalg:  
         Berit Søbygaard Ludvigsen er på valg - modtager genvalg 
         Louise Mikkelsen er på valg - modtager genvalg  
         Amanda Bonnevie Christophersen er på valg - modtager genvalg  
         Mathilde Lai Hansen er på valg - modtager genvalg 
         Annemarie Jensen er på valg - modtager genvalg 
         Helle Clausen og Kristina Bruce er på valg: de ønsker ikke genvalg 



          
         Ungdomudvalg: 
         Simone Flannov Sivertsen er på valg - modtager genvalg 
         Tanja Pia Mostrup er på valg - modtager genvalg 
         Frigg Solberg er trådt ind i løbet af året - modtager valg 
 

 
11)   Valg af medlem til IT-udvalget 
 
12)   Valg af suppleanter til forretningsudvalget 
        Ole Hensel Dall er på valg - modtager genvalg    
        Ranja Broe-Brøndum er på valg - modtager genvalg  
         
13)  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  
        Revisor:      Susanne Albæk er på valg - modtager genvalg           
                             Kasper Ludvigsen er på valg - modtager genvalg  
        Suppleant: Merete Kähler Norsker er på valg - modtager genvalg  
 
14)   Eventuelt 
         
15)   Vi skal hylde vores rangliste vindere og årets frivillig 2022 
         
        Årets frivillig: 
        Katja og Henrik Madsen 
         
        Dressur: 
        Hest - Amanda Bonnevie på Kilgast’s Shamira 
        Pony - Andrea Hedegaard på Valentino 
 
        Spring: 
        Hest - Una Broe-Brøndum på Classic Lady love 
        Pony - August Dall på Bramble 
 
        Military: 
        Hest - Amanda Bonnevie på Kilgast’s Shamira 
                           
 
OBS! Regnskabet er tilgængeligt på hjemmesiden www.nspr.dk fra d. 17. marts 2023  
 
HUSK! Du skal selv printe regnskab og dagsorden ud og medbringe det til generalforsamlingen.  
 
 
Vi glæder os til at se jer  
 
MVH  
Næstved Sportsrideklub 


