
 
Referat fra generalforsamling den 17/2 2009  

Dagsorden:  1. Valg af dirigent   

2. Bestyrelsens beretning   

3. Regnskabsaflæggelse   

4. Fastsættelse af gældsoptagelse   

5. Fastsættelse af kontingent    

6. Indkomne forslag, 2 stk.   

7. Valg af bestyrelsen + 2 suppleanter:    

På valg er  Karen Tang Petersen modtager genvalg. 

Henriette Knudsen modtager genvalg    

Kim Kiilerich modtager genvalg    

Anders Lund modtager ikke genvalg.     

8. Valg af udvalg.     

1:Cafeterieudvalg    

2:Springbaneudvalg    

3:Dressurbaneudvalg    

4:Stævneudvalg    

5:Aktivitetsudvalg    

6:Handicapudvalg    

7:Teknikudvalg.   

9. Valg af revisorer og en suppleant.   

10. Evt.       

Der var ca. 45 fremmødte. 

Ad 1 Torben Lindskjold vælges til dirigent, konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt 
og gennemgår dagsordenen. 

Ad 2 Kommentarer til formandens beretning: Ingen Beretningen godkendes. 

Ad 3 Regnskabsaflæggelse. Spørgsmål til regnskab. Der spørges til muligheden om at komme ud af 
leasingsaftale vdr. traktor. Regnskabet godkendt. 

Ad 4 Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at optage kassekredit på op til dkk 150.000,00 Dette 
godkendes. 



  
Ad 5 Uændret kontingent: Junior kr. 350,00 og senior kr. 500,00 pr år. 

Ad 6 A: Der ønskes en mulighed for at ændre bestyrelsens størrelse fra 7 til minimum 5. Dette 
godkendes.  

B: Det ønskes at udgifter fra bestyrelsen skal kunne dække af gældende regler for foreninger. 
Max 2000,-kr i udgifter og max 1200,- kr. til telefon. Dette godkendes.  

Ad 7 Flg.  udgik af bestyrelsen: Anders Lund.  

Eftersom der tidligere blev vedtaget at bestyrelsen kunne gå ned i størrelse blev der ikke 
valgt nyt bestyrelsesmedlem. Ikke fordi der ikke var ønske, om et medlem mere, men på 
grund af manglende stillere.  

Suppleanterne modtog genvalg: Dorrit K. Hansen og Oluva Hansen 

Ad 8 Der kommer liste over udvalg senere. Stævneudvalget er der store problemer med at skaffe 
folk til. Der var heldigvis mange som gav udtryk for at de gerne ville deltage, men ikke stå 
med eneansvar. Der indkaldes senere til bestyrelsesmøde hvor udvalgene og evt. 
stævneudvalgsaspiranter indbydes. Der forsøges at lave en Drejebog over stævner .  

Der var overset at der ifølge vedtægter skal være et Juniorudvalg. Følgende var friske på stå 
for det: Helena Knudsen, Mette Poulsen og Natacha O. Christensen. 

Ad 9 Genvalg 

Ad 10 Der blev spurgt til harvning af bunden, specielt den lille er hård. Karel bekræftede at der 
bliver fulgt op på det.  

Der blev opfordret til førstehjælpsuddannelse af specielt personale men også af andre med 
interesse. Bestyrelsen undersøger muligheder.  

Information om kursus gennem kommunen for kommende foreningsledere 
(Foreningslederakademi).   

Ref. Kirsten Dam 
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