Generalforsamling i Fjordur.
Onsdag d. 22.11.17.
A:

Valg af dirigent: Connie Pedersen
Valg af referent: Pia Haunstrup Jensen

B:

Beretninger
Bestyrelsens beretning ved Jasper Karstensen. Ingen spørgsmål, beretningen blev
enstemmigt vedtaget. (Beretningen er indsat nederst på siden)
Udvalgenes beretninger
Aktivitetsudvalget ved Louise Esholm
HIF og stævneudvalg ved Mette Damm Bak
Sommerlejrudvalg ved Bettina Holm
Naturudvalg ved Louise Esholm

C:

Fremlæggelse af regnskabet ved Carl Aage Rudbeck. Ingen spørgsmål, regnskabet blev
enstemmigt vedtaget.

D:

Fremlæggelse af budget ved Carl Aage Rudbeck. Ingen spørgsmål, budgettet blev
enstemmigt vedtaget.

E:

Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på
Senior: 250 kr
Junior: 50 kr. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

F:

Der var ingen indkomne forslag.

G:

Valg:
Til bestyrelsen blev følgende valgt:
Jasper Karstensen (genvalg), Karina Jensen, Lotte Mørup(genvalg) og Carl Aage
Rudbeck(genvalg)
1. suppleant: Bettina Holm

2. Suppleant: Pia Pedersen

Valg af revisor: Søren Lykke Bak blev genvalgt
Valg af revisorsuppleant: Charlotte Hougård blev genvalgt
H:

Klubbens udvalg. Sidste år blev junior og undervisnings udvalg lagt sammen til et
aktivitetsudvalg, ligeledes blev ALRID og langturs udvalgene til et natur udvalg. I år ønskede
generalforsamlingen at udvalgene igen blev delt mere ud, så nu hedder udvalgene som
følger:

Kursus og undervisningsudvalg:

Mette Karstensen
Karina Jensen
Pia Haunstrup Jensen

Junior udvalg:

Mette Damm Bak
Sine Damm Bak
Pia Pedersen

Natur og ALRID udvalg:

Louise Esholm
Kirsten Middelbo Kristiansen

Stævne udvalg:

Mette Damm Bak
Lotte Mørup
Pia Pedersen
Sine Damm Bak

Sommerlejr udvalg:

Svend Åkerlind
Lars Hansen
Lea Simonsen
Bettina Holm

Kåringsudvalg:

Morten Jensen
Pia Pedersen
Karina Jensen
Sørn Lykke Bak

HIF udvalg:

Pia Haunstrup Jensen

Der blev på generalforsamlingen pointeret at alle klubbens medlemmer er hjerteligt
velkomne til at foreslå og/eller afholde alle typer arrangementer, man behøver ikke være
medlem af et udvalg. Der kan også søges økonomisk tilskud hos bestyrelsen, via skema på
hjemmesiden.
I:

Eventuelt:
Under eventuelt blev der snakket om ”Årets Ildsjæl” en kåring der har været siden klubbens
start for 5 år siden. Flere medlemmer har det ambivalent med at en skal fremhæves fremfor
mange der gør et stort stykke arbejde i klubben. Bestyrelsen tager punktet videre, evt. var
der snak om en facebook afstemning, skal/skal ikke kåre ildsjælen.
Det er svært for bestyrelsen at få nok hjælpere på arbejdsdage. Hvad kan vi gøre? Der kom
forskellige forslag, som bestyrelsen arbejder videre med.

Der blev ligeledes snakket om at alle medlemmer skal være garanter for at der ikke bliver
dårlig tone på facebook. Der har været et par uheldige episoder som vi helst ikke skal
gentage sig.
Der var forslag om et Årshjul, hvor man først på året lægger flest mulige aktiviteter ind, ture,
stævner, arbejdsdage, sommerlejr osv osv. Det syntes generalforsamlingen var en god ide.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig:
Formand: Jasper Karstensen
Næstformand: Pia Haunstrup Jensen
Sekretær: Karina Jensen
Kassér: Carl Age Rudbeck
Medlem: Lotte Mørup

Bestyrelsens beretning
Vi havde en udskiftning i bestyrelsen, da Bettina Nøhrskov af personligeårsager ikke havde
overskuddet til bestyrelsesarbejdet og i hendes sted tiltrådte Lotte Mørup. Herefter har vi i
bestyrelsen været hårdt ramt af godt samarbejde, hvilket man jo ikke må klage over.
Vi kan i bestyrelsen berette om et år hvor vi er kommet i mål med de ting vi har sat os for.
Vi har fået benyttelsesretten på ovalbane anlægget. Dette er som sådan ikke noget i som
medlemmer kommer til at mærke noget til i første omgang, men det kan på sigt give en
indtjening i forbindelse med eventuelle DI arrangementer som vi forventer at få Skive i
fremtiden.
Udover dette kan vi igen berette at det har været muligt at give støtte og til alle de
arrangementer der er bliver søgt om.
Vi har også indledt et samarbejde med Hrimfaxa og Ægir. I første omgang omhandler dette
et juniorsamarbejde og nogle fællesture. Juniorsamarbejdet starter ud med at alle tre
klubber skal være vært med et juniorarrangement i foråret og herefter er planen en fælles
juniorsommerlejr.
Fællesturerne er sparket i gang. Hrimfaxa var vært med en tur i National park Thy, en tur
som var en stor succes.
Vi mødes næste gang d. 22 januar 2018, hvor vi ville evaluere på samarbejdet.
Vi måtte desværre aflyse Svinefesten grundet for få tilmeldte, men vi kommer stærkt igen
næste år og håber på større tilslutning så vi kan få lavet en tradition.
Efter vi har fået Skive trav som tilholdssted, har vi ligeledes få nogle forpligtigelser om
vedligehold. Ved årets første arbejdsdage var der fint fremmøde og vi fik kalket og ordnet
stald F indvendigt.
Da det så stod på maling af stald f udvendigt og bane pleje var der ikke helt så stor

tilslutning, på trods af vi prøvede to forskellige dage og til sidst endda på klubbens 5 års
fødselsdag, da vi håbede dette kunne lokke, men igen en aflysning.
Hvis vi i det kommende år ikke er i stand til at samle folk, føler vi os i bestyrelsen nødsaget
til at hyre professionelle til at udføre arbejdet, denne udgift vil kunne have betydning for i
hvilket omfang det er muligt at give tilskud til arrangementer.
Til at slutte af på kan vi igen i år se at vi har en klub der er værd at være en del af, en klub
fyld med imødekommenhed, venlighed, varme, gavmildhed, hygge, iderighed, velvillighed,
arbejdslyst og hjælpsomhed. Det er det billede i som medlemmer er med til at male og
derfor har vi i år igen haft medlemsfremgang og er nu 128 medlemmer.
Så tak fordi i er med til at gøre klubben til den klub den er, det er jer medlemmer der gør at
vi i bestyrelsen bliver ved at at kæmpe for bedre forhold, faciliteter, økonomi og frihed til at
gøre det som i brænder for.
Tak

