Referat af generalforsamling mandag d. 15. Marts 2021.
1) Valg af dirigent og referant.
Peter Deleuran er dirigent, Heike Thorsøe tager referat.
Peter påpeger, at generalforsamlingen er indkaldt i tide, men at flytningen til online
møde på sin vis ikke er en del af det. Idet der har været mulighed for at få hjælp til den
online del og da der ikke har været nogen der har udtrykt uenighed i at gennemføre
generalforsamlingen online, vedtages det at generalforsamlingen kan fortsætte og
gennemføres online. Der er nyt punkt til forslag til ændringer i vedtægterne, som
fremlægges under punkt 4.
2) Bestyrelsen aflægger beretning.
Sten fortæller om årets gang. Der har været godt gang i den, når det har kunnet lade sig
gøre ifht covid-19 restriktionerne. Der har været nogle gode stævner og klubben har
markeret sig ved stævnerne i landet. Vi er pt distriktsmestre for spring : hold, spring
individuelt, dressur for ponyer
3) Regnskabet fremlægges og godkendes.
Trods restriktioner mv er det lykkedes os at komme ud af 2020 med et overskud på kr.
68.032. Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. Bilagskontrollanterne
ønsker en større gennemsigtighed i forhold til posteringerne af indtægter for
undervisning i elevskolen og indtægter for kontingent.
4) Tilføjelse til vedtægter vedr online generalforsamling.
Forslaget vil fremover gøre det muligt at gennemføre digital generalforsamling
ved forcemajeure:
Udtrykket force majeure bruges juridisk, når der sker noget helt ekstraordinært,
som de involverede parter ikke har indflydelse på, for eksempel en naturkatastrofe
eller en pandemi. Det helt ekstraordinære betyder, at parterne i situationen ikke
kan opfylde deres forpligtelser.

Forslaget er formuleret af DGI – jura og er hentet direkte derfra.
Formulering af vedtægtsbestemmelse:

”§ X Digital generalforsamling.
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.
Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling
ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal
anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal
ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende
vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling
iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres
betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre
sig og stemme på generalforsamlingen.
Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en
digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.
Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal
anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes
oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan
finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.
Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i
generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal
ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.”
Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.
5) Kontingent vedbliver at være det samme.
6) Valg til bestyrelsen:

To-årig bestyrelsesmedlem.
Emma , Britt
Et-årig. (den ene et- årige skal ved næste generalforsamling erstattes af en med et toårigt post i bestyrelsen, da det er resten af ”tjansen” for Ries post som er to-årig. Hun
blev valgt ind sidste år og ønsker at trække sig fra bestyrelsesarbejdet.)
Bianca, Heike
Suppleanter:

Camilla, Louise
Juniorudvalg.
Cecilie, Bestyrelsen snakker sammen om at samle et juniorudvalg
Billagkontrollant: Peter , Linda,. Suppleant: Tina Ravn.
7) Eventuelt:
Fremtidsplaner?
Spejle?
Sponsorer?
Hvis flere vil bidrage.
Hvordan får vi sørget for, at alle nye opstaldere mv får besked om hvilke
facebookgrupper der er for de forskellige medlemmer.

