Skeifas generalforsamling 28. Februar 2018 kl 19 på Vissenbjerg Storkro

1) Valg af dirigent – Ole Søgaard
2) Valg af referent – Jens Syrach
3) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning – Den skriftlige beretning
vedlægges. Den blev enstemmigt godkendt og fik rosende ord med på vejen, da den viste
det høje aktivitetsniveau i klubben.
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab – Godkendt, men med
følgende kommentar fra foreningens revisor: ”Der er stadig medlemmer, der køber ind for
foreningens penge uden af aflevere bilag.” Parolen er fremover: ”Ingen bilag – ingen
penge.” Underskuddet blev mindre end budgetteret fordi indtægterne blev større end
forventet.
5) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer –
Godkendt.
6) Indkomne forslag:
1. Flere folde i Davinde – Afvist. Kommer der flere folde ved siden af de
eksisterende ødelægger det muligheden for pasløb og for at komme rundt
med maskiner i forbindelse med banepleje. Bestyrelsen har tidligere selv
undersøgt muligheder for flere folde, men der må ikke etableres faste folde
ande steder.
2 og 3. Bege vedtægtsændringer blev vedtaget dog med en tilføjelse til forslag
3: formanden får adgang til konto kig.
7) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne – Uændret 250 kr. for enkeltmedlemmer
og 100 kr. for øvrige medlemmer af husstanden.
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Rikke Kallesen – Genopstillede ikke.
Bodil Jeppesen – Genvalgt.
Michael Kragh-Schmidt – Genvalgt.
Kisse Leth – Genvalgt.
Lotte Kjeldager – Nyvalgt.
9) Valg af revisor og revisorsuppleant – Genvalg af Kirsten og Anne Dorthe.
10) Eventuelt
a. Der blev drøftet muligheder for at starte ungrytterarbeje for at fastholde
interessen i takt med at juniorerne blev ældre. Lotte Kjeldager tager hånd
om det.
b. Tina Priisholm og Rikke Kallesen meldte sig til et turudvalg.
c. Der blev efterlyst medlemmer til et undervisningsudvalg. Lene Adelhart er
kontakten i bestyrelsen.
d. Vi blev opfordret til at melde os ind i Tarup-Davinde Rytterlaug og deltage i
generalforsamlingen 21. marts.

Referatet er godkendt
Den 2/3 2018
Ole Søgaard
Dirigent

