
Referat af Fengurs generalforsamling d. 16. november 2016

14  stemmeberettigede medlemmer til stede - 13 fra starten og 1 ankom efter pkt. 2

Et medlem har medbragt fuldmagt, så i alt 15 stemmeberettigede.

Dagsorden

1.a. Valgt af dirigent og referent:

       Ove Jensen valgt til dirigent

       Kirsten Fruelund valgt til referent

        Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet, dagsorden og 

        endelig dagsorden udsendt rettidigt.

  b.  Valg af 2 stemmetællere:

       Gitte Skaaning og Gitte Kjær

2.    Bestyrelsens beretning:

       Formanden Ditte Mølholm aflægger beretning på bestyrelsens vegne. Beretningen 

       godkendt med akklamation.

3. Indkomne forslag:

    Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring af § 9. Generalforsamlingen

    For nuværende står:

   .........Stemmeret har ethvert medlem, som har betalt kontingent for indeværende år....

    Foreslås ændret til:

    ......Stemmeret har ethvert medlem over 16 år, som har betalt kontingent for indeværende år....

    Begrundelse: Denne aldersgrænse har tidligere været en del af vedtægterne. Faldt ud i forbindelse

    med revidering af vedtægterne for 4 år siden.

    Forslaget vedtaget.

    Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at fremkomme med et forslag an. valgbarhed 



    til næste generalforsamling.

Der er ikke modtaget yderligere forslag.

4. Aflæggelse af revideret regnskab:

    Godkendt med akklamation

5. Forelæggelse af budgetforslag:

    Vedtaget

6. Fastsættelse af kontingent

    Bestyrelsen foreslår uændret  125 kr. Vedtaget.

7a. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

      På valg: Helle Hansen - modtager ikke genvalg

                    Dorte Jessen - modtager genvalg

                    Ditte Mølholm - modtager genvalg

    Ud over Dorte og Ditte opstiller Anna Jakobsen og Robert Thrane til bestyrelsen.

    Der skal vælges tre til bestyrelsen. Der afholdes skriftlig afstemning i h.t. vedtægterne.

    Proceduren fastsættes til, at medlemmerne kan skrive max. tre navne på stemme-

    sedlen.

    Ditte Mølholm, Dorthe Jessen og Robert Thrane valgt.

7b. Valg af 2 suppleanter

      Anna Jakobsen og Gitte Kjær foreslået og valgt.

8a. Valg af en revisor:

      Ove Jensen foreslået og valgt.



8b.  Valg af revisorsuppleant:

       Steffen Mortensen foreslået og valgt.

9. Eventuelt

    Evaluering af ture og kurser. Alle tre kurser - 2xPall og 1xMette - var fyldt op. 

    Deltagerantal på ture har været varierende - fra 18 til 4 ryttere - overvejende i den lave 

    ende. Generalforsamlingen vurderer, at det er godt med skiftende ugedage, at Aktivitetsud-

    valget vælger geografisk spredning og at indholdet er med variation(hurtigture, oplevelser,

    nye steder).

    Opfordring til medlemmerne om at komme med ideer til fremtidige ture. Ideer sendes til 

    bestyrelsen - evt. til fremtidigt Aktivitetsudvalg.

   Fengurweekenden til Sydfyn i september havde 15 deltagere. God tur.

   DI`s generalforsamling: Fengur har en delegeret. Intet tyder på, at der er nye tiltag på vej i 

   f.t. klubberne.

   Formanden takkede Helle Hansen for det store arbejde, hun har gjort i mange år.

   Helle har været i bestyrelsen i Fengur fra året efter klubben blev stiftet -

   de sidste mange år som kasserer.

  Også Aktivitetsudvalget fik en tak for arbejdet i det forgangne år.


