General forsamling Jökull 3 november 2021
1)
Dirigent: Anette Fløe
2)
Referent: Ellen Conijn
3)
General forsamlingen er lovligt indkaldt, på FB, på hjemmeside og via mail, mere end 4
uger før.
4)
Bestyrelsens beretning, ved formand Bettina Vestergaard:
Da generalforsamling 2020, blev holdt i februar 2021, er det et kort år at berette om.
Foråret var præget af corona, med aflyste ture og et alternativt forårs stævne.
I efteråret har der været vores vanlige planlagte arrangementer, med få ændringer
- Sensommer stævnet, blev succes fuldt afholdt. Pga. en udenlandsk dommer, fik konstateret
corona, umiddelbart før stævne start, var man dog nød til at ændre status fra WRL til DRL,
dette førte dog ikke til øget afbud fra rytterne.
Keppnien blev afholdt sidste weekend, stor succes, og rigtig mange deltagere i udklædnings
klasserne
Der har været on-line ridt med rimelig deltagelse, især mange der faktisk ikke er
Jökull.

medlem af

Medlemstallet er pr. 30/9 2021 på 275 personer, tilsvarende var det d. 30/9 2020 på 202
personer.
Bestyrelsen vil gerne fastholde at Jökull er en bredde klub for alle, og det er det vi arbejder
mod.
Bestyrelsen er ved at være lidt metal trætte, mange af os har siddet i mange år, og vil gerne
snart trække sig, så forbered jer på at der vil komme udskiftning i de kommende
år.
Pga corona har der ikke været mange bestyrelses møder og vi har savnet at se og lade
inspirere af hinanden.

os

Klubben har en god og solid økonomi og vi har ikke mistet penge på corona, vi kan godt
mærke at vi har en solid base af medlemmer, der bakker op om klubben.
Planlagte aktiviteter i 2022:
A) Nytårstur ved Kalø 2/1 2022
B) Molstur 23-25/1 2022
C) St. bededags stævne 13-15/5 2022
D) Pinsetur 4-6/6 2022
E) Sensommerstævne i september
F) kepni i oktober.
5)
Regnskab 2020/21:
Pga. tidspres fremlægges et ikke revideret regnskab og godkendes. Så snart regnskabet er
godkendt af revisoren, lægges det på vores hjemmeside. Link lægges på FB, når det er klar.
Atter i år har vi lavet overskud og vi ender, med en beholdning på 163.107,- kroner

6)
Jökull 2021/22:
Stævneudvalget:
St. bededags stævnet søger om WRL stautus, de er igang med at hyre dommere ind. Vil gerne
have både internationale og lokale dommere.
Molstur 2022, er godt igang med planlægningen, invitation kommer på sporti en af de næste
dage. 50 års jubilæet fre 2021, planlægges at afholdes i 2022.
Nyt udvalg vælges: De 3 gamle, Diana, Kathrine og Ellen fortsætter og Selina Sejersen, Anne
Steiner og Lise Hesselholt træder også ind.
7)
Indkomne forslag:
A) Forslag fra Bestyrelsen:
- Man skal være medlem af Jökull for at sidde i et udvalg.
Enstemmigt godkendt, bestyrelsen får mandat til at indsætte dette i vedtægterne hvor det
giver mening.
B) Forslag fra Bettina Vestergaard:
- at vi ser på familie medlems skab.
Der har fra tidligere tider været en tradition om at man skulle melde hele familien ind, da
kommunalt tilskud afhang af medlemmer under 18, dette er ikke aktuelt længere. Vi betaler et
gebyr til DI pr. medlem, så klubben ønsker kun medlemmer der rent faktisk også har en
interesse i klubben.
Det er meget svært at administrere familiemedlems skab, da disse af og til blot bibeholdes,
selv om børnene bliver over 18 år.
Forslag:
- Familie medlems skab ophæves
- Voksne over 18 betaler kontingent 150,- kr. årligt
- Børn under 18 år, betaler kontingent 100,- kr. årligt
Vedtages enstemmigt.
C) Forslag fra bestyrelsen:
- Bestyrelsen får bemyndigelse til at hyre en ekstern bogholder/revisor til at bogføre
regnskabet, da dette er en opgave der trækker tænder ud. Kasseren har stadig ansvar for
regnskabet og er den der har adgang til konti og hævekort.
Vedtages enstemmigt.
8)
Valg til bestyrelse:
På valg er:
-Bettina Vestergaard
-Ellen Conijn
-Katrine Overgaard- Andersen
Alle modtager genvalg. Ingen modkandidater, så alle tre er genvalgt.

9)
Suppleanter:
Anette Fløe og Christina Pedersen vælges uden modkandidater.
10)
Valg af revisor:
Ingolf genvælges , suppleant Anders Ditlev.
12)
Eventuelt:
Bettina vil gerne om der kunne komme nogle under udvalg til stævnerne , f.eks et cafe udvalg
for at aflaste stævne udvalget .
Da der ikke umiddelbart er nogen der melder sig, lægges denne forespørgsel på FB.

