Ganti´s ordinære generalforsamling
3. Februar 2020
Dagsorden:
Formanden byder velkommen og oplyser, at dagsordenen skal gennemgås.
1. Valg af dirigent og referent.
Jørn Mikkelsen vælges af generalforsamling, som oplyser, at der er indkaldt rettidigt til
generalforsamlingen, hvorfor denne kan godkendes.
Der vælges en referent af generalforsamling, Lisa la Cour Juliusson.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formand Malene Kajhøj beretter (indsættes her). Dirigent spørger om beretningen kan godkendes.
GF. Godkender beretningen.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det
kommende år.
Regnskab fremlægges af kasser Julie Schjødt Hansen.
Kommentar til regnskabet: Der er ingen kommentar til regnskabet og regnskabet godkendes af
generalforsamlingen.
Kommentar til budgettet: Kasser uddyber, at bestyrelsen foreslår, at klubben ikke har så mange
penge på kontoen, da der betales negativ rente. Generalforsamlingen godkender budgettet.
Bodil Nyholm spørger, om det er muligt at ansøge klubben om penge til en god ide -et arrangement
i klubregi. Bestyrelsen oplyser, at de er åbne for dette forslag.
Nicholai Thye spørger, om det bliver muligt, at der kan afholdes kurser på banen, hvor anlægget
bookes mod betaling. Bestyrelsen oplyser, at det er en mulighed.
4. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslå ingen ændringer af kontingent. 200 kr. for enkeltmedlemsskab samt 300 kr. for
familiemedlemsskab.
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. (se bilag 1)
Forslag 1: Generalforsamlingen vedtager ændringen.
Forslag 2: Generalforsamlingen vedtager forslaget

Forsalg 3: Generalforsamlingen godkender forlag 3. Dog påpeger Mogens Bang, at Dens sted skal
rettes til dennes.
6. Valg af formand på lige år.
Bestyrelsen forslår Anders Hansen. Generalforsamlingen vedtager, at Anders Hansen er formand.
7. Valg af kasserer på ulige år. (ikke aktuelt)
8. Valg af øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 1 medlem på ulige år og 2
medlemmer på lige år.
Iben Louise Birk Kjær modtager genvalg. Generalforsamlingen vælger Iben Louise
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for 1 år.
Bestyrelsen peger på Marie Louise Møller samt Maria Sund. Begge suppleanter vælges ind.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorer vælges for 1 år.
Bestyrelsen forslår Christina Arnfalk og Maria Clausen som revisorer samt Mogens Bang som
revisorsuppleant.
11. Status på projekt ”klubhus”
Malene Kajhøj fremlægger projekt klubhus. Der er blevet valgt et modul byggeri fra Skandwood.
Tove Pedersen spørger til, om byggetilladelsen er blevet godkendt af kommunen. Malene Kajhøj
oplyser, at den er blevet godkendt. Klubhuset bliver ca. 50 m2, derudover kommer der et udhæng.
Julie oplyser, at der skal bruges 4 stærke mænd, som kan hjælpe med at sætte det op. Malene
oplyser, at der er blevet bestilt en arbejdsmand, som kan komme og hjælpe. Der er dog brug for
flere.
Generalforsamlingen giver bestyrelsen tilladelse til at fortsætte med projektet.
12. Bestyrelsens forslag til aktiviteter i 2020
Bestyrelsen oplyser, at der vil være et hyggestævne i d. 2.maj, et loppemarked, DRL- stævne den
sidste weekend i september samt følshow d. 24. oktober.
13. Eventuelt
Charlotte forslår træningsstævne ved Freija og Nicholai Thye.
Bodil Nyholm forslår bøf og banko i efteråret.
Bilag 1:

Forslag 1
Det stilles forslag til ændring i punkt 7 i klubbens vedtægter:
Original tekst:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers
varsel på klubbens hjemmeside og ved udsendelse af mail.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde
senest den første hverdag i januar måned i det pågældende år.
I nuværende form vil man skulle indsende forslag til generalforsamlingen, inden man har fået en
indkaldelse. Det er ikke hensigtsmæssigt at fristen for indkomne forslag er udløbet, før man
overhovedet er inviteret.
Ændres til:
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 4 ugers
varsel på klubbens hjemmeside og ved udsendelse af mail.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde
senest 3 uger før generalforsamlingen.
Forslag 2
Det stilles forslag til ændring i punkt 16 i klubbens vedtægter:
Original tekst:
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til lslandshestesportens
fremme.
Teksten ændres for at kunne søge midler til klubben.
- Klubben har tidligere fået afslag på ansøgninger fordi klubbens aktiver ikke tilgik almennyttige
formål ifbm klubbens opløsning.
Ændres til:
I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til sociale og/eller
almennyttige formål.
Forslag 3
Det stilles forslag til ændring i punkt 15 i klubbens vedtægter:
Original tekst:
l formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Her specificeres blot hvor længe at næstformanden sidder på formandsposten i tilfælde af forfald.
Dette var uklart foråret 2019 da formanden gik i utide.
Ændres til:
l formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted indtil næst
kommende generalforsamling, hvor der vælges en ny formand. I tilfælde af den afgående formand
efterlader sig en halv valgperiode, vælges den nye formand for den resterende formandsperiode.

