
Generalforsamling onsdag d. 9. november 2022 

i Rønde Idrætscenter, Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde kl. 19.30.

Dagsorden og referat for generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent: Ulla Sejersen

2. Valg af referent: Annete  løe  øller 

3.  astslåelse af generalforsamlingens lovlige indkaldelse. 

Er lovligt indkaldt. 

4. Bestyrelsens beretning ved formanden tl godkendelse. 

Da formanden Betna er syg er det næstormanden Ellen som præsenterer beretningen. 
Denne indeholdt i overskrifer: Nytårstur i Kaløskoven,  olstur, som dog reduceres tl 
endagstur pga. Corona restriktoner. Bededagsstævne son blev afviklet som 3 dagsstævne. 
Pinsetur med 14 deltagere. Eferårsstævnet blev pga. færre tlmeldinger ændret fra to dags- 
tl en dagsstævne. Haalloeeen-keppni blev alyst pga. for få deltagere. Der kommenteres lidt 
tl dete således kostede det i år 100,- Prisen menes umiddelbart ikke at have betydning if. 
færre tlmeldinger, derimod nævnes at det var svært at inde og tlmelde sig via 
hjemmesiden, dete tages tl eferretning.

I forlængelse af beretningen, eferspørges lere arrangementer for at styrke samvær jfr. 
klubbens formål. Det understreges at Jökull gerne bakke op omkring arrangementer, som 
medlemmer ønsker, dog må medlemmer gerne selv være aktve if. både ideer, forslag men 
også selve afviklingen forskellige initatver r arrangementer.

Bestyrelsen samarbejder via både  B og bestyrelsesmøder, hvor Klubben betaler 300,- tl 
forplejning per møde. 

 edlemstallet er 201 den 30r9 2022.

If. bestyrelsens sammensætning, blev Kathrine vvergaard -Andersen blev alvorligt syg og 
derfor indtrådte Anete som var suppleant. Der siges tak tl  aibrit og  ete som træder ud 
af bestyrelsen efer denne generalforsamling. 

0.  orelæggelse af regnskab ved kassereren tl godkendelse. 

Anete udleverer kopi af årsregnskabet og fortæller kort. Vi har i år valgt at købe 
regnskabshjælp ved Anja Sloth, Regnskabet godkendes. 

6. Jökull 2022 tl 2023 

1. Nyt fra stævne udvalget. Der planlægges med at etablere nyt stævneudvalt. 
Bededagsstævne vil blive afviklet som bliver Østjyskmesterskab, og der planlægges med 
endags sensommerstævne i september, samt halloeeen-keppni.



2. Nyt fra  olstur r tur udvalget. Der er i gang i planlægningen af turen.   olstur udvalget er 
Anne Steiner, Selina Sejersen, Kathrine vvergård, Lise Haesselholdt og Diana Gyldenløve. 

Derudover arrangeres igen i år Pinsetur. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag indkommet.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Der skal vælges 2 tl bestyrelsen, vælges for 2 år. 

På valg er:  ai-Brit Almbjerg   odtager ikke genvalg) 

 ete Lange   odtager ikke genvalg) 

 or  ete og  ai-Brit vælges Anja Sloth og Christna Pedersen. Velkommen tl jer.

Der skal vælges 1 tl bestyrelsen, vælges for 1 år 

På valg er: Annete  løe  øller, er genvalgt.

9. Valg af to suppleanter tl bestyrelsen, vælges for 1 år. 

Haelle Wienblad er 1. suppleant, 2. suppleant Ritha Sørensen

10. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 aibrit Almbjerg og Haelle Wienblad er suppleant 

11.  astsætelse af kontngent.
Uændret.

12. Eventuelt 

Under punktet ”Eventuelt” kan der frit drøfes alle forhold vedrørende foreningen, men ikke træfes 
beslutninger. 
Der eferspørges aktvitetsudvalg, Jökulls medlemmer er velkomne tl at ”starte” forskellige 
aktvitetsudvalg.  x er der ønske om at der arrangeres aktvitet omkring garagesalg af brugt rideudstyr.

God ide, at der er foredrag tl generalforsamlingen. 

Annete  øller orienterer om at der etableres ”Ryterlaug  olsbjerge”, som vil arbejde for ride muligheder
i  olsbjerge, ryterlauget er opretet i forbindelse vedtagelse af hegning af natonalparken, der opretes 
også  acebook.  Jökull har en lange ridehistorie i området som nu hører under Natonalparken, særligt 
januar-turen i  olsbjerge og nytårsturen i Kaløskoven. 

Lote Ditlev roser Jökull for at tage godt imod dommeraspiranterne ved stævnet. 

Der nedsætes aktvitetsudvalg bestående af: Camma Åstrøm, Selina Sejersen, Lote Groes og Ritha Sandre 
Sørensen og Anne Steiner.   


