Fengurs Generalforsamling

Dato:
Sted:

Torsdag d. 11.11.2021 kl.19.00
Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, 6000 Kolding, Møde 1
Fremmødte: 18 hvoraf 1 ikke er stemmeberettiget.

Dagsorden
1. a. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Hanne Nissen og som referent Lotte Kock
Hanne nissen er valgt til dirigent og Lotte Kock er referent.
b. Valg af 2 stemmetællere
Gitte Bertelsen og Lisbeth Villumsen.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden aflægger beretning for det forgangne år og beretningen er godkendt.
3. Indkomne forslag
Der er ingen forslag.
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
Steffen fortæller, at der har været problemer med at komme på netbanken grundet
skift af kasserer. Alle medlemmer af bestyrelsen har skullet aflevere legitimation til
Frøs. Dette kører dog nu.
Steffen gennemgår regnskabet og fortæller, at weekendturen til Fyn er betalt af 20
deltagere inden regnskabets afslutning og 3 deltagere efter. Betaling for opholdet,
mad og andre udgifter er først betalt efter regnskabets afslutning.
Lone supplerer med at fortælle, hvordan overskuddet på 2300kr. for weekendturen er
opstået. Det er en rabat, som vi fik, fordi der ikke var de folde til hestene, som vi var
blevet stillet i udsigt.
5. Forelæggelse af budgetforslag
Steffen gennemgård budgettet for det kommende år.
6. Fastsættelse af kontingentet
Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på 25kr., så vi fremover skal betale 150kr.
årligt. Der drøftes, hvad en evt. kontingentstigning kan bruges til: Flere kurser med
Mette Kofoed eller andre undervisere, springkurser, forskellige foredrag, kurser i
hestemassage samt et smykkekursus i hestehårs flet. En kontingentstigning kunne
komme til nytte, da vi nok kan forvente en stigning i prisen for undervisere og deres
kørsels udgifter.

Afstemning ved håndsoprækning: 3 blanke, 14 for forslaget, 1 ikke stemmeberettiget.
Forslaget vedtages.
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
Lone Lauritsen - modtager genvalg
Lotte Kock - modtager genvalg
Lone Lauritsen og Lotte Kock er genvalgt.
b. Valg af 2 suppleanter
På valg er:
Charlotte Tirstrup - modtager genvalg
Birgit Pedersen (Søs) – modtager genvalg
Charlotte Tirstrup og Birgit Pedersen er genvalgt.
7. a. Valg af 1 revisor
På valg er:
Nanna Bak Olesen – modtager genvalg
Nanna Bak Olesen er genvalgt.
b. Valg af 1 revisor suppleant
På valg er:
Torkild Kjær – modtager genvalg
Torkild Kjær er genvalgt.
8. Eventuelt
Vi drøfter muligheden for at holde flere kurser og vil gerne opfordre medlemmer til
at kontakte Gitte Kjær eller Lotte Sparre, hvis man har nogle ønsker eller gode ideer.
Hanne foreslår, at rideturene fremover bliver beskrevet lidt mere i aktivitetskalen –
deren, fx tempo, hvordan er ruten (krævende/ikke så krævende) samt et ønske om, at
guiderne melder turens regler ud inden afgang, for at vi på den måde kunne gøre
turene mere harmoniske.
Æselgrimen skal igen uddeles til årets julefrokost. Har du en kandidat, der har gjort
sig særligt bemærket i det forgangne år, så send meget gerne en mail til bestyrelsen.
I forhold til weekendturen, er der mange, som allerede ser frem til næste års tur.
Bestyrelsen hører gerne fra jer, hvis I har lyst til at arrangere næste års tur. Der var
vist allerede et par stykker, der snakkede om det på Fyn. Kom frisk !!!!

______________________________
Hanne Nissen – dirigent

_____________________________
Lotte Kock - referent

