
Generalforsamling

Mødedato: 12/10 2016

Mødetidspunkt: 20 – 21.30

Mødested: Birkegaarden

Bestyrelsen Formand: Bettina Næstformand: Ellen

Kasserer:          Mai-Britt Sekretær: Ulla

Medlem: Jesper

Suppleanter  

Dagsorden Referat
1 Valg af dirigent Ellen Conijn

2 Valg af referent Ulla Sejersen

3 Fastståelse af generalforsamlingens 
lovlige indkaldelse.

Lovligt indkaldt

4 Bestyrelsens beretning ved formanden 
til godkendelse.

Beretningen se vedhæftet fil.

Klubben har i alt 132 medlemmer det er 20 
mindre end sidste år. Ønsket er at komme op 
på 150 medlemmer.

Spørgsmål fra et medlem:
Samarbejdet med Birkegaarden, hænger det så 
også sammen med opstaldning?



Svar:
Ikke på nuværende tidspunkt vores akillehæl er 
at Jökull ikke har nogen speciel ungdoms 
afdeling. Vi har under 10 unge medlemmer. Det 
kræver nogle specielt aktive forældre. Det er 
svært at trække de unge til.

Beretningen godkendt.
5 Forelæggelse af regnskab og budget 

ved kassereren til godkendelse
Se vedhæftet.
Godkendt.

6 Jökull 2015 - 2016 Nyt fra stævne udvalget:
Det koster kr. 20.000 i leje at afholde et et-
dags stævne på Birkegaard. På Birkegaard er 
faciliteterne i top både for hest og rytter. Vi fø-
ler os velkomne, Michael og Marianne Skatka 
gør alt, hvad de kan for, at vi skal føler os godt 
tilpas og at tingene fungerer. Faciliteterne på 
Birkegaarden er blevet forbedret, dette hænger 
sammen med tilskuddet fra kommunen.

Stadig kan stævnerne holdes på et prismæssigt 
fornuftigt niveau
Så det er billigere at ride de lave klasser i for-
hold til de højere klasser.
Sidste år måtte stævnet aflyses, men i år er 
der kommet nye ryttere til.

”Rygtet siger, at Jökull stævnerne fungerer bare 
:0)”

Vi skal ikke tjene penge på vores stævner, det 
er vores hobby. Der hvor vi tjener penge på er 
stævne Caféen.

Der er forslag om, at holde en rytterfest til vo-
res 2 dags stævne – alle er velkomne til at ar-
rangerer det.

Nyt fra Molstur/ turudvalget:
Udvalget består af Ellen Conijn og Diana Gyl-
denløwe
I år har der været bedre økonomi omkring 
Molsturen med et underskud på kun kr. 1500. 
Der var 35 deltagere til hele arrangement, der 
var lidt ekstra gæster til festen. 
Tak til de trofaste køkkenmedhjælpere.
Der er stort brug for hjælpende hænder på 



dagene.

At turen ligger i januar gør det til noget helt 
særligt.
Leje af bokse skal være en mulighed.
Heste der er i mindre god form kan også del-
tage, der laves forskellige ride hold. 
Der mangler Jökull medlemmer til turen.

Pinseturen, her var der tidligere mange del-
tagere, i år var der bare 3 deltagere, turen gav 
et overskud på kr. 800.

Grundlovsturen var også en succes.

Der er forslag om en Manøtur, med max 10 – 
12 deltagere, god ide, er det nogle der vil ar-
rangerer turen?
Der er forslag til om, at klubben giver et tilskud 
til fælles hestetransport til turene, dette kunne 
være relevant til en Manøtur.

7
Behandling af indkomne forslag Bettina Vestergaard har indsendt et forslag til 

ændring af teksten i klubbens vedtægter, se 
vedhæftet fil
Da der de sidste 4 år ikke har været fremlagt et 
budget.

Kommentar v. Anders Ditlev, at Generalforsam-
lingen skal have mulighed for at vide, hvad 
klubbens medlemskontingent skal bruges til.

Bestyrelsens holdning er, at
”Som udgangspunkt skal hvert arrangement 
hvile i sig selv.”

Kommentar v. Merete:
Det kunne tilføjes i vedtægterne” Intensionen 
er at hvert arrangement, som udgangspunkt 
skal hvile i sig selv”

Kommentar v. Marianne:
Tilføjelse til ovenstående men der skal være 
mulighed for at give rum til underskud.

Kommentar v. Helle Høgh:
Det skal være ok at arrangerer fest el. lign som 
klubben giver tilskud til.



Det vedtages enstemmigt at teksten i vedtæg-
terne ændres til:

Pkt. 7.4 Forelæggelse af regnskab v. kas-
sereren til godkendelse.
Pkt. 7.5 Drøftelse af økonomien for det 
kommende år.

Anders Ditlev har indsendt et forslag.se ved-
hæftet. Det vedtages enstemmigt at 

Pkt. 6 i Anders´ forslag her ændres teksten ”og 
budget til godkendelse” til teksten ” og drøf-
telse af økonomien for det kommende år”
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Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der skal vælges 3 til bestyrelsen for 2 
år. Desuden træder Jesper ud af 
bestyrelsen, selvom han har et år 
tilbage.

På valg er:
Mai-Britt Almbjerg, genopstiller
Ellen Conijn, genopstiller
Ulla Sejersen, genopstiller på Jespers 
plads, altså for et år.

Mai-Britt genvælges for 2 år
Ellen genvælges for 2 år
Ulla genvælges for 1 år

Helle Høgh vælges for 2 år

10 Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 
år

Som 1. supp vælges Helene Wolf Coco Stoltze
2. supp. Lotte Groes

11 Valg af revisor og revisor suppleant Ingolf B. Larsen vælges som revisor
Anders Ditlev vælges som supp.

12 Fastsættelse af kontingent Ingen ændringer

13 Evt. Forslag til kommende foredrag el. lign:

Foredrag om Bid ( Lone dommer)
Gitte der retter bækkener ( Lotte Ditlev)



TREK ( Lone dommer)
Telepati med dyr v. Birgitte Christensen, der bor 
på Sjælland ( foreslået af Christina Pedersen)
Fordrag v. Mathilde Bøgh om hove ( Merete)
Eller Sara Mikkelsen hove/ hovlængder ( Mai-
Britt) 
Eller Henrik Berg ( Helena)
Unghestetræning ( Helena)

Har man en ide og ønsker at arranger det, da 
kontakt Bettina først!
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