
 

Generalforsamling Jökull, 21. Oktober 2015 
 

  

Efter et meget spændende foredrag af Julie Christiansen om træning og udvælgelse af heste, spiste 

vi Jespers helt fantastiske suppe og derefter kunne generalforsamlingen begynde, med et meget fint 

fremmøde. 

 

Valg af Dirigent: Ingolf B. Larsen 

 

Valg af Referent: Ellen B. Conijn 

 

3) Fastslås at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 

 

4) Bestyrelsens beretning om året der gik, ved formand Ulla. Beretning vedhæftet. 

 

5) Fastlæggelse af regnskab. 

 Kasserer Mai-Britt fremlagde regnskab for året 2014/15, der viser at klubben ender med et 

overskud på 28 kr.  

Det originale regnskab er underskrevet og godkendt af revisor Ingolf B. Larsen. 

Regnskabet vedlægges referatet. 

Regnskab godkendes af generalforsamlingen. 

 

6) Jökull 2015/16 

  

Stævneudvalget: 

I 2015 blev der afholdt et et dags stævne med stor succes, mens 3 dags stævnet for 2 år i træk måtte 

aflyses. Det har fået stævne udvalget til at gå andre veje, så i 2016 holder Jökull et 1-dags 

klubstævne den 9. april 2016, der bliver et DRL BD stævne og indgår i et samarbejde med Toppur 

om at afholde et 2,5 dags stævne som Østjysk mesterskab 27-29 maj 2016, som vil være et DRL  

ABD stævne.  

 

Mols turen: 

I 2015 gav turen et underskud på 12.000 kr. dette er efter Mols tur udvalget egen mening ikke 

acceptabelt. Underskuddet skyldes dels et lavt deltager antal, samt nogle fejlberegninger. 

I 2016 er der lavet nogle justeringer for at få regnskabet til at gå op, prisen på deltagelse er sat op, 

bandet er udskiftet med elektronisk musik, og vi forsøger at gå andre veje for at tiltrække nye 

gæster.  

Generalforsamlingen tilkendegav at Mols turen er en del af Jökull, og så længe det samlede 

regnskab ikke giver et stort underskud, er der opbakning til at forsætte med Molsturen. 

 

Tur udvalget: 

Dette eksisterer ikke længere, men hvis medlemmer eller andre ønsker at arrangere en ridetur en 

eftermiddag eller lign, så kontakt undertegnede, som koordinerer ture i Jökull. Og det vil blive lagt 

på vores hjemmeside samt FB side. 

 

Aktivitets udvalget: 



Vi har desværre pt. ikke et udvalg her, men sidder der nogen medlemmer, som har gode forslag til 

kurser, foredrag eller andet, så kontakt Mai-Britt i bestyrelsen. 

Der er planer om et foredrag med Dommer Marie Louise Christiansen omkring guidelines, og 

hvordan vi vurderes med dommerøjne til stævnerne. 

 

7) Indkomne forslag 

Ingen forslag. 

 

 

8) Valg af bestyrelse 

Bestyrelses medlemmer vælges for 2 år, på valg er Jesper Baumbach og Bettina Vestergaard, begge 

genopstiller og genvælges uden modkandidater. 

 

9) Suppleanter: 

1. Suppleant: Helle Høegh   

2. Suppleant: Ingolf B Larsen 

 

10) Revisor: Ingolf B. Larsen 

       Revisor suppleant: Erik Bruun 

 

11) Fastlæggelse af kontingent: 

Fortsætter som vanligt: 150,-kr for medlem, 300,-kr for en familie. 

 

12) Eventuelt 

Ros til hjemmesiden, og en forespørgsel til gamle billeder, der fortæller hvor særlig Jökull er med 

deres lange historie. Web master, Bettina kan meddele at billederne kommer på så snart der findes 

tid til det, At lave en hjemmeside er en lang proces. 

 

Der konstateres at et medlem via sporti, kan se hvem der ellers er medlem af Jökull. 

 

Tak for god ro og orden. 

 

 


