Fjörðurs ordinære generalforsamling 2018
onsdag den 21. november 2018 kl. 19.00
Skive Trav, Færch huset.
Referat fra den ordinære generalforsamling for lokalklubben:
a. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Connie Pedersen
Referent: Karina Jensen
b. Beretning for det forløbne år.
Bestyrelsens beretning:
Et godt år med mange aktiviteter og hårdtarbejdende udvalg. Sine toppede med at
blive klubbens første danmarksmester, da hun i sommers blev junior
danmarksmester i Speedpas på Esja.
Udvalgenes beretninger:
Stævneudvalget:
Et godt år på trods af, at det første stævne i foråret blev aflyst pga. herpesvirus. I
efteråret afholdt klubben sit første D-stævne, som blev afholdt efter planen.
Sommerlejrudvalget:
Lejren blev afholdt med masser af god stemning, dejlige ture, sol og kage. Der er et
ønske om flere deltagere næste år.
Aktivitetsudvalget:
Der har forår og efterår været undervisning med Mette fra stutteri Legind. Derudover
har der været afholdt rytteryoga, med masser af smidige deltagere.
c. Kassererens fremlæggelse af regnskab (vedlagt som bilag). Godkendt.
d. Kassererens fremlæggelse af budget (vedlagt som bilag). Godkendt.
e. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen anbefaler, at kontingentet fastholdes i 2018:
Senior kr. 250,Junior kr. 50,Kontingentet fastholdes.
f. Behandling af indkomne forslag.
Regnskabsåret skal følge kalenderåret.
Det vedtaget at regnskabsåret flyttes, så det følger kalenderåret.
Generalforsamlingen flyttes til foråret, afholdes derfor næste gang forår 2020.
g. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.
3 medlemmer fra bestyrelsen er på valg i år, de resterende 2 ønsker at blive siddende.
Jasper Karstensen – Genopstiller ikke
Carl Aage Rudbeck – Genopstiller ikke
Lotte Mørup – Genopstiller ikke
Der skal vælges 2 suppleanter
Der skal vælges en Revisor og en Revisorsuppleant
De tre nye bestyrelsesmedlemmer:
Carl Aage Rudbeck, Julie Sørensen og Trine Pilgaard.
2 suppleanter:
Pia Pedersen
Bettina M. Holm
Revisor og revisorsuppleant:
Søren L. Bak og Anne Kopp
h. Klubbens Udvalg
Aktivitetsudvalg:
Pia Haunstrup, Pia Pedersen og Karina Jensen
Stævneudvalg:
Pia Pedersen, Trine Pilgaard, Julie Sørensen og Karina Jensen
Sommerlejrudvalg:

Bettina M. Holm, Sven Åkerlind og Jonna S. Andersen.
Naturudvalg:
Nedlægges
i. Eventuelt:
Sine D. Bak bliver årets medlem for sin præstation til DM. Hun får af klubben et
gavekort, det samme får Mette D. Bak for det store arbejde med hjemmesiden.

