Ganti`s Ordinære Generalforsamling
12Apr2021 kl.19.00
Dagsorden:
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, Anders Kajhøj Hansen.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Fremlægges af, formand, Anders Kajhøj Hansen.
Generalforsamlingen 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.
Regnskabet og budget godkendes af generalforsamlingen.
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.
Der er ingen indkomne forslag.
6. Valg af formand på lige år.
Ikke relevant i år.
7. Valg af kasserer på ulige år.
Generalforsamlingen vedtager Louise Møller som kasserer.
8. Valg af øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 1 medlem på ulige år og 2
medlemmer på lige år.
Maria Johannesdottir modtager genvalg.
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9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for 1 år.
Bestyrelsen peger på Bente Sund samt Maria Sund. Begge suppleanter vælges ind.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorer vælges for 1 år.
Bestyrelsen forslår Charlotte Zeuthen og Maria Clausen som revisorer samt Mogens Bang som
revisorsuppleant.
13. Eventuelt
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Bestyrelsens beretning 2020
Kære alle medlemmer af Ganti.
2020 blev året hvor Danmark gik i stå pga Covid‐19.
Ganti blev også sat skakmat mht til stævner og aktiviteter. Vi valgte at bruge tiden til at renovere vores
baneanlæg og da Danmark åbnede op igen, satte vi punktum med et brag af en efterårsstævne.
Ny formand
Ganti fik ny formand i 2020. Anders K Hansen overtog posten fra den konstituerede næstformand, Malene
Kajhøj. Anders vil gerne fokusere mere på bredden og ønsker at skabe fællesskab og hygge som skal
centreres omkring vores nye klubhus. Dermed ikke sagt at de store stævner bliver lagt på hylden, men blot
at vi skal huske at hygge os mellem stævnerne.
Nyt baneanlæg
Ganti fik gennemrenoveret baneanlægget i 2020 med støtte fra DGI. Banens belægning er blevet rettet op
og hældningerne på banen er genskabt. Vi har fået bænke, skraldespande og fliseanlæg, samt udvidelse af
dressurbane og ny collecting ring. Sekretariatsvognen har fået nye store vinduer, og gode arbejdsborde
installeret, så den nu er lys og behagelig at være i. Der er gravet vand ind på området, så der nu er vand til
både publikum, klubhus og heste under arrangementer på banen.
Vi er meget tilfredse med resultatet, og vil gerne sige tusinde tak til alle jer, der har hjulpet med arbejdet i
sommer.
Efterårsstævnet blev en gyser!
Gantis efterårsstævne blev arrangeret hen over sommeren i samarbejde med Lisa LaCour. Da
stævnedatoen nærmede sig strammede regeringen restriktionerne for idrætten, og omkring os aflyste
stævner på stribe. Bestyrelen var fast besluttet på, at gennemfører stævnet på den ene eller den anden
måde. Stævneplanen blev ændret komplet hele tre gange inden den sad i skabet. Det var et kæmpe
logistisk arbejde, som vi løste som klub med Lisa i front.
Tak Lisa for det kæmpe arbejde du lagde i efterårsstævnet, og tusinde tak til alle hjælpere til stævnet. Uden
jer ville der ikke havde været et efterårsstævne.

Følshow
I oktober afholdt Ganti følshow på Bakkegården som vanligt. Charlotte Zeuthen´s ridehal dannede rammen
for et af de største følshows vi har afholdt. Der var flot tilslutning til showet trods skrappe restriktioner. En
stor tak til Julie Schjødtz for at arrangere følshowet, og til alle de hjælpere, der hjalp til.

Ganti`s Ordinære Generalforsamling
12Apr2021 kl.19.00
Klubhus
I december måned fik Ganti en tidlig julegave, vores nye klubhus ankom fra Tyskland på blokvogn. Huset er
fra firmaet Skandwood, som har hjulpet os med at finde frem til den helt rigtige løsning.
Mange bestyrelser og medlemmer har gennem årene kæmpet for at få nyt klubhus til Ganti. Mange
ansøgninger er sendt afsted, og der er spinket og sparet. Nu er huset her, og det er Gantis medlemmers
fortjeneste. Tak til alle dem der har kæmpet for et klubhus til Ganti. Det bliver fantastisk igen, at kunne
invitere til klubaftner, kurser, stævner og grill‐hygge. – vi glæder os helt vildt!
Ny bestyrelse
I 2020 siger vi farvel til vores næstformand Malene. Malene har ikke ønsket genvalg til årets
generalforsamling.
Malene har været i bestyrelsen i en årrække, og fungeret som konstitueret formand i en periode hvor Ganti
stod uden formand. Vi takker mange gange for dit arrangement i klubben, og håber at du forsat vil være en
stor del af Ganti.
Klubben skal også have ny kasserer ved denne generalforsamling. Julie Schjødtz ønsker, at fritages for
kassererposten, da hun skal fokusere på sin uddannelse. Mange tak for dit kæmpe bidrag til klubbens
regnskaber. Julie ønsker, at forsætte i Ganti´s bestyrelse som bestyrelsesmedlem.

Tak for et fantastisk år i Ganti, der startede stille og roligt, men som sluttede turbulent og hektisk. Tak til
alle de mennesker, der har leveret en stor som lille indsats, og holdt hjulene i gang i Ganti.

På vegne af Ganti´s bestyrelse:
Anders Kajhøj Hansen
Formand, Ganti.

