
 

 

Generalforsamling 

 

• Mødedato: 17. feb 2021 

• Mødetidspunkt: kl. 19.00 

• Mødested: Teams 

 

• Bestyrelsen Formand: Bettina Næstformand: Ellen 
Kasserer: Mai-Britt Sekretær: Helle 
Medlem: Kathrine  

  

• Suppleanter    

 

• Dagsorden • Referat 

1 Valg af dirigent 

Valg af referant 

 

Anette Fløe er valgt 
Helle Høegh valgt 

 

   
2 Fastslåelse af generalforsamlingens 

lovlige indkaldelse. 

 

Lovligt indkaldt 1 måned før. Via mail, Facebook 

og hjemmesiden.  

3 Bestyrelsens beretning ved 

formanden til godkendelse 

 

Vi har været ramt af Corona som alle andre, vi 

har aflyst mange arrangementer. Vi har haft 

nogle challenges online som der har været go 

tilslutning til. Vi afventer lidt situationen. Vi fik 

afviklet molsturen 2020 og den var helt udsolgt. 

203 medlemmer pt. Det er det højest antal i 

mange år. Vi har ingen ambition om at blive den 

største klub. Nogle af de nye medlemmer er 

meldt ind ifm med stævnetilmelding. Bestyrelsen 

fungerer godt, vi har et godt samarbejde, vi 

takker Helle for samarbejdet da hun træder ud 



af bestyrelsen i år. Vi har planlagt stævner, 

pinsetur mv. i 2021 

 

Beretning godkendt.  

 
 4 Forelæggelse af regnskab og budget 

ved kassereren til godkendelse 

 

 

Det er godkendt af revisor Ingolf. Indtægter ca. 
187000, udgifter  på ca 173.000 overskud 14000  
Aktiver på 112.593,78  
Egenkapital  
 
Regnskabet er godkendt  

5  Drøftelse af økonomien for 2021 

 

 

Vi trænger til at gennemgå dommerstole, der er 

nogle der er meget slidte.  

Der skal indkøbes en ekstra pavillon til 

sekretariatet.  

Et spørgsmål om man bruge flere penge så 

egenkapitalen ikke er så stor ? Egenkapital har 

været næsten det samme i mange år. Der bliver 

løbende lavet rabatter til medlemmer og det er 

rart at have en buffer til de ting der kan gå galt. 

 

6 Fastsættelse af kontingent 

 
Nuværende er 150 for enkelt og 300 for 
familiemedlemskaber. Bestyrelsen foreslår det 
uændret. Der er jo også allerede indbetalt for 2021 

7 Behandling af indkomne forslag Bestyrelsen har foreslået at flytte generalforsamling til 
november. Da det er svært at nå at få revideret 
regnskabet inden generalforsamling. Da vi har stævne i 
september er der en del udgifter.  
Det er vedtaget  

8 

 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

På valg er:  

Helle Høegh genopstiller ikke  

Mai-Britt Almbjerg genopstiller  

 

Mette Lange er valgt ind i stedet for Helle  

 

  

 

 

9 Valg af to suppleanter til bestyrelsen, 

vælges for 1 år 
1. Christina Pedersen  

2. Anette Fløe Møller 

 
10 Valg af revisor og revisorsuppleant Ingolf Betzer Larsen er revisor og Helle Høegh er 

suppleant 
11 Eventuelt Ellen informerer om ture: ca 60 deltagere til 

Molsturen 2020 og der var et lille overskud. Vi 

skulle have holdt jubilæum i 2021, men det blev 

desværre ikke en mulighed. Der var sat deltager 

begrænsninger på. Det gjorde at alle pladser var 

besat allerede i oktober. Vi har fået hele beløbet 

tilbge for reservation af Bogensholm lejren. 

Pinseturen løb lige rundt økonomisk. Der var lige 

omkring 10 stk. Fremover vil nogle af turene 

ikke blive slået op på Sporti, men nok i stedet 

på hjemmesiden.  



Vi havde en tur i Silkeborg Vesterskoven, der 

var 14 deltagere. Det kunne godt gøres igen.  

Betina informerer om stævner, vi afholdte 1 rid 

og skrid stævne. Vi valgte at holde det, selvom 

der blev ændret i forsamlingsforbuddet lige op til 

stævnet. Vi havde forventet et underskud, da 

der blev ændret i konceptet. Alle bakkede godt 

op om arrangementet. Vi har planlagt 2 stævner 

i 2021. Der er booket 103 pladser ud af 120 

pladser til forårs stævnet.  

Hvis der sidder nogle der vil bære en del af 

læsset til stævnerne så er der plads til flere. 

Anette Fløe, Mette Lange og Jannie Hedegaard 

vil også gerne hjælpe.   

 

 

 

 

 

 

 


