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REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2016   Referent: Mette Andersen.    1. Valg af dirigent: Zuzette Kraft blev valgt  Stemmetællere: Lauge Rud Nielsen og Zuzette Kraft.  Der var fremmødt 10 A-medlemmer og 5 stemmer via fuldmagt og 1 B-medlem. Der kunne afgives 15 stemmer.  2. Formandens beretning     Se link.  3. Kassererens beretning     Se link.  4. Regnskab til godkendelse     Under forudsætning af godkendelse af revisor.     Regnskabet blev godkendt.  5. Fastsættelse af kontingent     Bestyrelsen foreslog, at det fortsatte uændret. Det blev vedtaget.      Der ydes stadig rabat ved flere i samme husstand på 200 kr. uanset       sammensætning af medlemskaber; A+A eller A+B.          Forslag: Nedsat pris i 1 år. Dette tages med på møde.  6. Behandling af indkomne forslag     Der var ingen indkomne forslag.  7. Valg af Formand     Charlotte Eichel Larsen modtog genvalg.   8. Valg af Næstformand     Maybritt Rønn genopstillede ikke.       Mette Andersen opstillede og blev valgt.  9. Valg af bestyrelse     Der må max. være 9 bestyrelsesmedlemmer i alt. Der meldte sig 8 til bestyrelsen,      derfor skulle der stemmes om, hvem der skulle vælges ind.     



  
 

Solhøjvej 42, Torslunde 2640 Hedehusene www.pre-horse.dk 

Resultatet af optællingen blev som følger:  Nanna Lyholm: 15 stemmer Maybritt Rønn: 5 stemmer Anette Thestrup: 15 stemmer Morten Nedergaard Andersen: 12 stemmer Belinda Bonn Carlsen: 15 stemmer Heidi Laursen: 15 stemmer Sabrina Concu: 14 stemmer Britt Hansen: 14 stemmer  Der nævnes, at det er problematisk i forhold til stambogen, at Maybritt Rønn ikke blev valgt ind i bestyrelsen. Stambogsdelegerede skal være bestyrelsesmedlemmer – det siger vedtægterne. Zuzette Kraft foreslog, at det tages op på næste bestyrelsesmøde, om det kan klares med 1 stambogsdelegeret, eller om der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for ændring i vedtægterne. Det skal besluttes på kommende møder, hvad der gøres fremadrettet.     10. Valg af Revisor       Som revisor genvalgtes Peter Jensen.    11. Eventuelt       Belinda Bonn Carlsen foreslog et samarbejde med rideklubber rundt omkring med         at lave særlige ”PRE” klasser. Maybritt Rønn foreslog D-stævner.          Belinda Bonn Carlsen foreslog evt. en lukket trailer med alle foreningens ting til         standen i. Ideen tages med på møde.         - P.t. er der ting de fleste steder. Og ellers kan der hentes.  Sommerfest: 25. juni 2016. Holdes hos Anette Thestrup. kl. 18. Der kommer invitationer ud.  Belinda Bonn Carlsen efterspurgte udvalg til skuerne. Dette tages til første møde.  Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.              


