
                                                   GENERALFORSAMLING IF. RYTTERGÅRDEN 

21-4-2022 kl. 19/15 Multihuset, Kasernevej 6, 2sal 4300 Holbæk 

 

Så indkalder jeg til General forsamling I IF Ryttergården, det er den 21 april 2022, og det er I Multihuset 

2sal Kasernevej 6, 4300 Holbæk, 19/15.  

Der vil være sandwich og drikkelse som der plejer,håber at se jer til en hyggelig aften. 

 

GENERALFORSAMLING 2021 

1. VALG 

                    Valg af ordstyrer/dirigent. 

                    Vale af referent. 

                    Valg af 2 stemmetællere. 

       2.FORMANDENS BERETNING. 

       3.REGNSKAB FOR DET FORLØBNE ÅR. 

             Godkendelse af regnskab. 

 

        4.BUDGET FOR DET KOMMENDE ÅR. 

        5.MÅLSÆTNING FOR DET KOMMENDE ÅR 2022/23. 

              

              Vi arbejder på at 

              Opretholde medlemstal. 

              Opretholde de aktiviteter vi har og at skabe nye. 

              Afholde 2-3 medlemsaftner. 

              Afholde juleafslutning. 

             Søge fonde og puljer,til konkrete projekter. 

             Tilbyde uddannelser og kurser til, instruktører, frivillige og medlemmer. 

             Arbejde på at fåvores medlemmer og frivillige til at deltage idiverse udvalg og praktiske opgaver. 

             Styrke sammenarbejdet med ordinære idrætsforeninger, Sportsbyen, og lokal området. 

 



 

    6.INDKOMENDE FORSLAG (Skal sendes skriftlig til formanden) 

 

Forslag. 

Forslag til vedtægts ændring IF Ryttergården 

                                                        §8.stk C. 

Foreningen tegnes a formand  og koordinator/idrætsmedarbejder. Bestyrelsen kan tildeles en 

kordinator/ idrætsmedarbejder tegningsret sammen med foreningens formand. 

 

Ny formulering. 

Foreningen tegnes af formand og næstformand. 

Bestyrelsen kan tildeles en koordinator/idrætsmedarbejder tegneret sammen med foreningens 

formand. 

Koorordinator/idrætsmedarbejder deltager som udgangspunkt allene som understøtter af bestyrelses 

arbejdet. 

En medarbejder kan dog vælges bestyrelsesmedlem, hvis der er udfordringer med at samle en 

bestyrelse. 

 

7.VALG AF BESTYRELSE. 

Bestyrelsen består af folk der har  et år og først er til valg næste år, og folk der er på valg I år. 

Medlemmer der ikke er på valg I år er Kasper Felsskou, Palle Olsen 

Medlemmer som er på valg er Tina Holmager, Stine F. Bauchke og Jimmi Jensen. 

Supleanter som stiller op er Nanna Haugaard og Kasper Skovgård. 

Bilags kontrolanter  som stiller op er Bo Jensen og Jan Roldehave. 

 

8.ÅRETS MEDLEM  

Årets medlemspris kan ikke uddelespå grund af manglende aktivitet. 

 

9.EVENTUELT MED MERE. 


