Generalforsamling 24. februar 2022.
Referat
Udarbejdet af:

Tommy Reenberg i samråd med dirigent og bestyrelse.

Godkendt kopi til web-master: Tina Meyer Hansen/ friisenberg@mail123.dk

Uddeling af diverse pokaler kl. 19.30.
Pokaler uddelt under behørige klapsalver.
Marianne fratrådte efter eget ønske som ranglistefører.

Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent.
Per Henning Jensen godkendt af forsamlingen.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og dagsordenen iht vedtægterne.
Der blev registreret 39 stemmeberettigede fremmødte.
2. Valg af stemmetællere.
Stemmetæller Pia Gobert og Pernille Bochmann.
3. a) Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
Næstformand Lone Nielsen aflagde bestyrelsens beretning idet formand Lisbeth Mortensen var sygemeldt.
Beretning vedlagt referatet som bilag.
Jane Lundstrøm efterlyst et referat fra medlemsmøde og opfordrede bestyrelsen til at udarbejde dette
fremover. Bestyrelsen meddelte, at der normalt ikke udarbejdes referater fra medlemsmøder men tager
forslaget til efterretning.
b) Udvalgene aflægger beretning.
Kommentarer til udvalgenes mundtlige beretninger vedlagt i bilag 1.
4. a) Det reviderede regnskab for 2021 forelægges til godkendelse
Regnskab fremlagt af kassereren.
- Jane Lundstrøm fik af kassereren uddybet et par punkter i regnskabet.
- Jane Lundstrøm ønsker stævne regnskaber offentliggjort efter hver stævne da det kan medvirke
som motivation af hjælperne fordi de kan se hvordan stævner er med til at give klubben indtægter.
- Pia Gobert foreslår at høre Landboforening om sponsorat på regnskabsassistance.
Fra flere sider i forsamlingen ansås dette for urealistisk.
Regnskabet herefter godkendt.
b) Budgettet for 2022 forelægges til godkendelse
Budget fremlagt af kassereren.
- Pia Goberts spørgsmål til budgettering af el-omkostning besvaret af kassereren.
Budget herefter godkendt.
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5. Fastsættelse af kontingent for 2023.
Bestyrelsen har følgende forslag: Uændret kontingent

Besluttet.

På Tommys forespørgsel til forsamlingen var der ingen interesse for at overveje en eventuel fremtidig
kontingentforhøjelse til dækning af byggeudvalgets planer.
6. Behandling af indkomne forslag:
Der er ikke indkommet nogle forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Tina Kaspersen
Merete Andersen
Lone Nielsen

Stemmer
20
17
38

Efter 5 minutters tænkepause opstillede ud over ovenstående:
Jane Lundstrøm.
22
Nina Theill.
19
Som følge af stemmelighed mellem Tina Kaspersen og Nina Theil gennemførtes ny afstemning mellem dem,
hvorefter Tina Kaspersen blev valgt til bestyrelsen sammen med Lone Nielsen og Jane Lundstrøm.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
1. suppleant Marc Kaspersen (2 år)
Nina Theill 2. suppleant (1 år)
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
På valg som revisor er: Pernille Sandø – modtager ikke genvalg
Kandidater: Berit Jensen
Valgt
På valg som revisorsuppleant er: Berit Jensen
Kandidater: Pernille Sandø

Valgt

10. Valg til udvalg
Se udvalgsliste på hjemmesiden.
11. Eventuelt
Pernille Damkær / Borde og høje stole til rytterstuen for bedre udsyn til stævner i ridehuset.
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Underskriftsside.
Bestyrelsens underskrift.

Lisbeth Mortensen

Tina Kaspersen

Merethe Andersen

Lone Nielsen

Tommy Reenberg

Dirigentens underskrift.

Advokat Per Henning Jensen
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