Referat fra Gantis Generalforsamling 3. februar 2014.
1. Valg af dirigent: Jørn
Valg af referent: Anja Thormann
Generalforsamlingen er lovligt varslet.
2. Formandens beretning: Vi har afholdt en ridetur i Mols Bjerge med godt vejr, gode heste og hyggelig tur.
Vi har også afholdt stævne, der gik rigtig godt. Desuden også et følshow, der også var en stor succes.
Undervisning har kørt rigtig fint. Derudover har vi manglet opbakning til diverse arrangementer som
foredrag og klubaftener, men vi håber på bedre tider. Beretningen godkendes.
3. Regnskabet gennemgås. Regnskabet godkendes. Budgettet for 2014 er godkendt.
4. Bestyrelsen foreslår kontingentet er uændret. Dette er godkendt.
5. Ingen indkomne forslag.
6. Valg af formand på lige år. Lisa la Cour Júliusson stiller op og vælges ind.
7. Udgår
8. På lige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen. Christina Arnfalk, Kathrine Kaihøj og Anja Thormann stiller
op. Anja Thormann og Kathrine Kaihøj vælges ind i bestyrelsen. Der vælges et juniorbestyrelsesmedlem
Kathrine Svendgaard.
9. Valg af 2 suppleanter. Christina Arnfalk og Jette Siiger Hansen vælges som suppleanter.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. John Sørensen og Bjarne Nielsen modtager genvalg. Søren
Kaihøj vælges som revisorsuppleant.
11. Eventuelt.
Bodil: Rigtig gode stævner er arrangeret. Masser af ros. Følshowet var også succesfuldt og med gode
rammer.Kan der gives tilskud til arrangementer, evt. undervisning til juniorer. Tilskud som alle kan få glæde
af.
Rune: Vi har rigtig godt arrangement i forhold til turen på Mols i foråret med tilskud til transport.
Lisa: Afholder banko med sponsorgaver, god mad. Det virker til der er opbakning.
Bjarne: Undervisning skal gives opbakning fra generalforsamlingen
Maria: Det er trist Gantimedlemmer er dårlige til at bakke op om arrangementerne. Hvad kan vi gøre for at
få mere opbakning?
Kristian: Kan vi betale fælles rytterlicens for alle ryttere for at få større opbakning til stævnet
Vi har fået et overslag på passpor og vil arbejde videre i at søge midler til at kunne etablere det. Der er
plads til 230 m passpor.
Line: Salgsshow kunne være en god ide.

