
Generalforsamling

Mødedato: 24. oktober 2017

Mødetidspunkt: kl. 19.00 til 20.30

Mødested: Birkegården

Bestyrelsen Formand: Bettina Næstformand: Ellen

Kasserer:          Mai-Britt Sekretær: Ulla

Medlem: Helle

Suppleanter  

Dagsorden Referat
1 Valg af dirigent Marianne Trenkner

2 Valg af referant Helle Høegh

3 Fastslåelse af generalforsamlingens 
lovlige indkaldelse.

Lovligt indkaldt

4 Bestyrelsens beretning ved formanden 
til godkendelse

Beretningen se vedhæftede fil 
Der er 138 medlemmer. 
Der har været afholdt ture og stævner 
Der er indkøbt nyt materiel til 
stævneafholdelse.
Bestyrelsen vil gerne have input til ønsker for 
arrangementer.
Beretningen godkendt 

5 Forelæggelse af regnskab og budget Se vedhæftede



ved kassereren til godkendelse Der er et lille underskud totalt på kr. 4600  

6 Jökull 2017 til 2018 
1. Nyt fra stævne udvalget 
2. Nyt fra Molstur / tur udvalget

1. Nyt med 2 dages forårsstævne i 2018 
bliver med WRL status med A-B-D 
klasser. Der bliver 1 dags sensommer 
stævne.Forårsstævnet bliver med 
udenlandske dommere, hvor vi gerne vil 
have faste sekretærer hele stævnet 
sammen med udenlanske dommere. 

2. Molsturen giver et underskud. Alt er 
skåret ind til benet. Der kan kun spares 
på mobilbokse. Men er vejret dårligt er 
det en fordel at have dem. I 2018 er 
turen flyttet til 20.-21. januar
Pinseturen 10 deltagere og fint vejr alt 
gik godt. 
Kristi Himmelfartstur i Kalø skoven. 
Hyggeligt i godt vejr. 
Der er ønske om en strandtur engang. 

7 Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Bettina Vestergaard, 
genopstiller 
Ulla Sejersen, genopstiller ikke

Bettina genvælges for 2 år 

Kathrine Overgaard-Andersen vælges for 2 år 

9 Valg af to suppleanter til bestyrelsen, 
vælges for 1 år

1. suppleant Christina Pedersen
2. suppleant Annika Suhr 

10 Valg af revisor og revisorsuppleant Revisor Ingolf B. Larsen
Suppleant Anders Ditlev 

11 Fastsættelse af kontingent Beholdes på 150 kr årligt

12 Eventuelt Ideer til aktiviteter 
Trec/agility
Foredrag med hestekommunkation/telepati
Stævnetræningsdag for begyndere/skovtursryt-
tere
Kratlusker stævne 
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