
Referat fra Skeifa’s ordinære generalforsamling den 23. februar 2021. 
Generalforsamlingen blev gennemført virtuelt på Google Meet. 

Der var 28 virtuelt fremmødte – alle med stemmeret. 

 

1. Valg af dirigent 

Karen og Lene (det afviger fra vedtægterne at det er dirigenter fra bestyrelsen – 

denne afvigelse af accepteret og godkendt af forsamlingen) 

 

2. Valg af referent 

Ole Søgaard 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 

Beretningen er offentliggjort på Skeifa’s hjemmeside. 

Stor tak til alle de frivillige – styrker klubben og giver samhørighed. 

I dette år vil vi gerne styrke frivilligheden i klubben. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 

Et stille år - speciel indtægt - tilskud fra ”nedlæggelsen af STB ca. 17.000. 

Det koster desværre penge (godt 3.000) at have et stort indestående i banken. 

Anmærkning fra revisor: mangler bilag fra udbetaling til instruktør. 

398 medlemmer er fint trods af separering af klubben. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer 

Vi vil arrangere flere et dags stævner, aften stævner og kratluskerstævne. 

Ingen banko i år. 

Vi har brug for at fejre hinanden og klubben (når vi slipper fri af Coronaen) ved et 

medlems arrangement med et budget på i alt 40.000. 

Positivt hvis juniorerne sprænger budgettet. 

Traktoren er stjålet – budget 30.000 til en ny + forsikringspenge 35.000 – i alt 65.000 

Penge til nøgleboks og eltavle på Davindebanen. 

Diverse udgifter til vedligehold af begge baner er med på  budgettet. 

Penge til dyrskuer er med. 

Budget og planer for 2021 er godkendt af generalforsamlingen. 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag 

 

7. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Uændret i 12 år! 

250 for enkeltmedlemmer – 100 for øvrige husstandsmedlemmer 

Bestyrelsens forslag blev godkendt af generalforsamlingen. 

 



8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

Tak til Jytte, som desværre har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Blomst på vej til 

Jytte – leveres i morgen:-) 

 

Bestyrelsen præsenterer sig – Karen – Lene – Rikke – Jytte – Kisse   

 

Der er i alt 6 på valg: 

 

Rikke, Karen og Lene modtager genvalg 

Anne Mariager for 2 år  -  Præsentation – stævnerytter og meget mere 

Karin Madsen for 1 år – Præsentation – fællesskab er vigtigt 

Caroline Thrane for 2 år – Præsentation - erfaring med bestyrelsesarbejde i Skeifa og 

DI – hjælper altid og så kan man lige så godt tage plads i bestyrelsen:-) 

 

Alle 6 opstillede blev valgt. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Tina Priisholm genopstiller og blev valgt. 

Annette Knudsen genopstiller som suppleant og blev valgt. 

 

10. Eventuelt 

Generalforsamlingen gav klart udtryk for at det var et godt initiativ at gennemføre 

generalforsamlingen virtuelt. 

Lodtrækning af 3 x 2 krus – Grethe Søndergaard – Tina Priisholm – Annette Knudsen 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 


