
Indkaldelse til generalforsamling 2022, Skeifa Fyns Islandshesteklub                                        

Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19 (kl. 18 til fællesspisning) 

Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S 

Kl. 18.00  Fællesspisning , kun hvis du er tilmeldt - se sidst i denne indkaldelse 

Kl. 19.00  Generalforsamling                                                                                                

Skeifa indkalder hermed til generalforsamling, som vi håber kan afholdes fysisk på Dalum Landbrugsskole. 
Bliver der restriktioner pga. Covid 19 forbeholder vi os ret til at ændre til virtuel generalforsamling, også 
selvom det ikke fremgår af vedtægterne.  

Vi følger situationen og udsender mere praktisk information i starten af februar. 

Vi håber mange møder op, så vi fælles kan drøfte klubbens udvikling, få suppleret bestyrelsen og drøfte 

ønsker og ideer fra medlemmer /bestyrelse mv. 

 
Kl. 19.00: Generalforsamling, - med lodtrækning om gode gaver blandt deltagerne 
 
Dagsorden ifølge vedtægter: 
1) Valg af dirigent 
2) Valg af referent 
3) Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 
4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab 
5) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens budget samt fremtidige planer 
6) Indkomne forslag 
7) Fastsættelse af kontingent for medlemmerne 
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer 
9) Valg af revisor og revisorsuppleant 

10) Eventuelt 

Ad. 6. Bestyrelsen foreslår disse ændring af vedtægterne: §4 Medlemsperioden ændres fra nuværende, 
hvor det følger kalenderåret. Bestyrelsen foreslår at den nye medlemsperiode ændres til 15. marts – 
14.marts det efterfølgende år.  

Begrundelsen herfor er at det passer med at der udsendes kontingentopkrævning efter afholdt 
generalforsamling i februar og så der ikke er tvivl om deltagelse på generalforsamlingen, selvom der ikke 
er betalt kontingent for næste periode. 

Ad. 7. Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  
 
Ad. 8. Disse 4 er på valg i år: Anne Mariager, Karin Melin Madsen, Caroline Thrane og Kisse Leth.         
Anne og Kisse genopstiller ikke. 

Regnskab, budget og forslag vil være tilgængeligt på hjemmesiden ca. 1 uge før generalforsamlingen. 
 

Frist for fremsendelse af forslag: 8. februar 2019. Send til formand Rikke Sølvberg på rs@skeifa.dk 

Gratis fællesspisning kl.18.00 – husk at tilmelde dig. Vi har ikke bestemt menuen endnu, men du skal nok 

blive mæt. 

mailto:rs@skeifa.dk


Frist for tilmelding til spisning er 5. februar 2022 – send navne på spisende deltagere til Kisse Leth, 

kl@skeifa.dk   Oplys evt. allergener, vegetar ved tilmelding. 

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i Skeifa                       

mailto:kl@skeifa.dk

