Generalforsamling d 2/2 2015
Dagorden:
1) Valg af dirigent: Bjarne Boe Nielsen og referent: Maria Sund
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Se den her
3) Fremlæggelse af regnskab, side 1 og side 2 for det forløbne år til
godkendelse, samt budget for det kommende år.
Tove Pedersen gennemgår tallene – henvises til regnskabet.
Undervisnings kontoen har opsparet penge, til at kunne købe head sæt. Dette
skal bruges når der afholdes undervisning og kurser.
Vejen er renoveret i 2014.
Banen har fået et opfrisk med nye pæle og afretning
Postkassen ved banen har indbragt 2485,50kr
Medlemsaften har givet overskud.
Samlende aktiver 2014 106.268,77
Resultat for 2014: 20641,61 kr.
Bestyrelsen forklarer hvorfor der står en stor sum i Ganti. Forklaringen er, at
der skal stå ca. 50.000 kr. så jorden kan reetableres vej lejemåls ophør.
Der diskuteres om det skal stå i vedtægterne. Dette kan dog ikke vedtages i
år, men aftales at det skal på dagorden til næste års generalforsamling i 2016.
Det nævnes at det skal stå i årsopgørelsen.
Der udarbejdes i øjeblikket en ny jordleje kontrakt.
Der spørges til hvorfor der budgetteres der med 40.000 kr. til banen. Det
begrundes af bestyrelsen med, at der mangler en god omgang renovations
både til bane, folde, klubhuse og diverse arealer. Der er brug for en anden
tromle.
Regnskabet godkendes.
4) Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslår at det forbliver uændret. 250 kr. for et
familiemedlemskab og 150 kr. for enkeltmedlemskab. De foreslår at
kontingentåret flyttes så det følger kalenderåret. Dette er af hensyn til det
administrative.

Dette vedtages.
Dette betyder, at det skal betales i januar og medlemskabet løber til og med
december.
Jesper og Niels spørger til om man kan fastholde kontingent i 2015 og hæve
det i 2016.
Bestyrelsen ser gerne at beløbet fastholdes, det begrundes med at mange af
de medlemmer der ikke aktive måske ikke vil belønne klubben med deres
medlemskab.
Flere medlemmer nævner, at tiden måske ikke er til at hæve prisen. Der er
dejligt, at Ganti er en klub hvor mange har lyst til at være medlem,
men Gantihar ikke mange aktive medlemmer og disse vil eventuelt blive
”skræmt”, hvis beløbet for kontingentet hæves.
Det nævnes, at hvis vi ønsker medlemsfremgang kan det være risikabelt at
hæve kontingentet.
Der spørges til om man kan få tilskud til jordleje. Tove Pedersen siger, at der
ikke gives dette, det kan dog undersøges om skuret ved banen kan indbringe
lokaletilskud. Inden den nye jordlejekontrakt laves, undersøges der yderlig
omkring lokaletilskud. Når kontrakten laves skal det evt. nævnes, at der er
lokale på jorden.
Bestyrelsen vil hellere hente flere kontante midler fra ikke medlemmer, så
der lægges 150 kr. oveni klubbens arrangementer for ikke medlemmer, f.eks.
ved september stævnet.
Der er enighed, om at dette er en god ide, og at det ligeledes kan være med til
at højne medlemstallet. Sagt på en anden måde: Vi fortsætter med at give
medlemsrabat.
Der stemmes om kontingentet skal hæves i 2016. Stemmerne er som
følgende; 3 stemmer FOR, at kontingentet skal hæves. 12 stemmer IMOD at
kontingentet skal hæves.
Dermed besluttes det er kontingentet forbliver 150 kr. for enkelt
medlemskab og 250 kr. for familiemedlemskab gældende for 2 voksne og alle
hjemmeboende børn under 18 år.
5) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
Tove Pedersen forelægger forslaget til ændring af indkaldelse af
generalforsamling i pkt. 7, 2. afsnit, da vi ikke længere har et medlemsblad.

Den gamle ordlyd er således: ”Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel i klubbens
medlemsblad eller ved separat skriftlig indkaldelse”.
Den nye ordlyd er således: ”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert
år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel på klubbens
hjemmeside og ved udsendelse af mail”.
Der stemmes om ændringen ang. varsel om generalforsamling; Det vedtages
enstemmigt.
6) Valg af formand på lige år - UDGÅR
7) Valg af kasserer på ulige år
Tove Pedersen ønsker ikke genvalg som kasserer.
Niels Blirup Jensen er forslået. Han modtager valg.
Ingen andre stiller op til posten.
Der stemmes for Niels, som klubbens nye kasserer for en 2 årig periode.
8) Valg af øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 1 medlem på ulige år og
2 medlemmer på lige år.
Inge Kathrine Svendgaard genopstiller til junior posten i bestyrelsen. Det
vedtages. Valgt for 1 år.
Christina Barner Arnfalk er på valg. Har været konstitueret som
næstformand da Kristian Skammelsen forlod posten.
Hun genopstiller. Det vedtages. Valgt for 2 år.
Kristian Skammelsen har trukket sig som næstformand. 2 års periode
Kathrine trækker sig som bestyrelsesmedlem, der skal hermed vælges et
bestyrelsesmedlem for en 1 årig periode.
Rune Barner Arnfalk stiller op og vælges ind for 1 års periode.
2 suppleanter skal vælges:
Jette Siiger genopstiller som suppleant. Det vedtages. Jette er 1. Suppleant for
1 år
Tove Pedersen stiller op som 2 suppleant. Det vedtages. Tove er 2. Suppleant
for 1 år.

9) Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne vælges for 1 år.
John Sørensen genopstiller som revisor.
Bjarne Boe Nielsen genopstiller som revisor.
Søren Kaihøj genopstiller som revisorsuppleant.
Det vedtages.
10)Eventuelt
Bestyrelsen ønsker de nuværende udvalg gennemgås.
Der ønskes et markedsføringsudvalg, for at sætte mere fokus på klubben og
skabe en større interesse herfor. Dette kan være med til at tiltrække flere
medlemmer.
Jesper Purup, nyt medlem af klubben har stor erfaring med markedsføring og
fremlægger en række nøgleord, som man kan sættes fokus på; Sponsorer,
synlighed, fællesskab.
Der skal være synlighed omkring hvad man får for sit medlemskab. Dette kan
være med til at skabe synlighed for klubben og tiltrække flere medlemmer og
opbakning til ture og andre arrangementer.
Reklame for hvad man får for sit medlemskab, især for de ikke aktive
medlemmer;
I dag har Ganti en aftale med LH foder, Gantis medlemmer for X rabat når de
handler der.
Ligeledes får klubbens medlemmer billigere adgang til vore arrangementer.
Der skal være en klar strategi. Hjemmesiden skal have et boost. Der skal laves
et godt program for det kommende år.
Jesper Purup bliver medlem af udvalget.
Der ønskes ydermere et sponsorudvalg:
Dette består af; Jesper Purup, Camilla Ripa, Lisa La Cour
Camilla Ripa har foreslået at der laves en sponsorpakke.
Der foreslås at der skal være en tæller for hvor mange besøgene der er på
hjemmesiden, der findes noget gratis på google der har Jesper styr på. Dette
skal være synligt for sponsorerne.

Facebook skal eventuelt sættes i forbindelse med hjemmesiden.
Der skal eventuelt diskuteres om sponsorerne skal være mere synlige på
hjemmesiden, det er aftalt på nuværende tidspunkt, at de kan findes under
sponsorere.
Tuborg fonden nævnes som en mulig sponsor.
Det aftales at “Sponsor- og Markedsføringsudvalg“ lægges sammen, det giver
god mening.
Sponsor- og Markedsføringsudvalget: Jesper Purup, Camilla Ripa, Lisa la Cour
Júlíusson
Gennemgang af udvalg:
Der findes aktive udvalg og udvalg der ikke er aktivitet i.
Juniorudvalg: Der har ikke været aktivitet det sidste år.
Anja Thormann og Inge Kathrine Svendgaard sidder i udvalget nu. Pga af
manglende aktiviteter ønskes udvalget nedlagt. Det kan genoprettes hvis det
ønskes på et senere tidspunkt.
Ridesporsudvalg: Udvalget består af Kristian Skammelsen, Sofie Sørensen,
Kathrine Kaihøj og Charlotte Zeuthen.
Kristian Skammelsen, Sofie Sørensen og Kathrine Kaihøj ønsker ikke at være
med længere.
Der spørges til om nogle ønsker at stille op i udvalget; det er øje
for Lillijan Palwelczyk, nyt medlem af klubben og Helge Bonde som begge har
stort kendskab til ridestier.
De stiller op og er begge klar til at lave et godt program for året.
Der foreslås at ridesporsudvalget og turudvalget skal slås sammen?
Dette er der enighed om ville give god mening.
Turvalget består af, Kathrine Kaihøj, Anja Thormann og Maria Sund
Kathrine Kaihøj ønsker ikke at være i udvalget.
De to udvalg bliver sammenlagt og udvalgets medlemmer aftaler at mødes og
planlægge årets kommende aktiviteter.

Baneudvalg: Består af Niels Blirup Jensen, Bjarne Boe Nielsen og Søren Kaihøj
som reserve. Udvalget fungerer godt.
Rune Barner Arnfalk bliver også medlem af udvalget.
Stævneudvalg: Bestående af Lisa la Cour Júlíusson, Tove Pedersen, Anja
Thormann, Christina Barner Arnfalk og Maria Sund. Det fungerer godt. De
mangler en frisk sjæl med flair for regneark og icetest.
Banko udvalget:
Stor opbakning til Bøf og Banko arrangementet i november 2014, en hyggelig
aften for klubbens medlemmer og familie og venner. Udvalget får ny titel
”Uden Hest udvalg”: Lisa la Cour Júlíusson, Anja Thormann, Christina Barner
Arnfalk, Inge Kathrine, Jette Siiger. Lisa undersøger om Kathrine Kaihøj
ønsker at fortsætte i udvalget.
Avlsudvalg: Lisala Cour Júlíusson, Kristian Skammelsen og Brjánn Júlíusson.
Kristian Skammelsen forlader udvalget.
Udvalget nedlægges og følshowet kommer til at ligge under bestyrelsens
vinger.
Undervisningsudvalget: Bestående af Lisa la Cour Júlíusson, Inge Kathrine
Svendgaard,
Lillijan Palwelczyk ønsker også at være medlem af dette udvalg.
Camilla Ripa skal spørges.
Udvalgene skal fremlægge et budget for det kommende år, dette skal
fremlægges for bestyrelsen.

