Referat af generalforsamling 4.februar 2016 – Árvakur Islænderforening Odsherred.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens/Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontigent.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for to år. Bestyrelsen konstituerer sig
selv.
På valg:
Karina Akselbo.

Genvalg

Dorthe Reinhardt Hansen

Genvalg

Gitte Fischer

Genvalg

Finn Pedersen

Genvalg

Valg af repræsentant til DI’s ”Naturudvalg”
7. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i valgperioden, indtræder en
suppleant.
Valg af to suppleanter for ét år.
8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant for ét år
9. Eventuelt.

Ad1)

Valg af dirigent og referent.
Formanden bød velkommen og foreslog Mogens Buskbjerg som dirigent,
ingen andre ønskede hvervet. Mogens Buskbjerg blev valgt og
konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt ifølge vedtægterne.
Dorthe Reinhardt Hansen blev valgt til referent.

Ad2)

Formandens beretning:
(Se vedlagte bilag).
Beretningen blev godkendt med applaus.

Ad3)

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse:
Kasseren fremlagde drifts regnskabet, som har et underskud på 2095,74
kr. Formanden ønsker dialog om underskudet under punkt 4.
Regnskabet blev godkendt.

Ad4)

Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til
godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent.
Budgettet blev fremlagt af Kasseren, som lagede op til dialog om
kontingentforhøjelse.
Der udspandt sig en længere dialog, hvorunder det blev bekendtgjort, at
DI (Dansk Islænderforening) hæver kontingentet fra 7 kr pr. medlem til 25
kr pr. medlem., hvilket får konsekvenser for det Árvakurs kommende
budget.
Forslag som kontingent forhøjelse, sponsorer, egenbetaling ved klubaftner og forhøjelse af betaling til ”Sommer-træf Mårbjerggård” blev
diskuteret. Bestyrelse arbejder videre med problemstillingen for at finde
mulige løsninger.
Kontingentet fastholdes i år på 300 kr for familieskab og 200 kr for
enkeltpersoner.

Ad5)

Behandling af indkomne forslag.
Et forslag til drøftelse fra Bjørn V. Andersen var udsendt til medlemmerne
forud for generalforsamlingen.
”Skal Àrvakur fortsat opretholde sit medlemskab af DI”
Der udspandt sig en lang debat om fordele og ulemper ved
medlemsskabet. Dialogen førte til større indsigt i hvad medlemsskabet
indebærer og hvilke fordele, der bl.a. kan ligge i at være en del af en
større forening (f.eks. opbakning og arbejde for naturstier, står til
rådighed med forskellige foredrag samt dækning gennem forsikring).

Formanden ønskede en tilkendegivelse fra medlemmerne om fortsat
medlemsskab, der alle erklærede sig enige i fortsat medlemskab.
Ad6)

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for to år:
Alle fire opstillede medlemmer blev genvalgt, der var ikke andre, der
ønskede at stille op.
Valgt for to år:
Karina Akselbo, Dorthe Reinhardt Hansen, Gitte Fischer og Finn Pedersen
Valg til DI’s ”Naturudvalg”: Hanne Orth (som har siddet i udvalget i en
årrække, er nu valgt for Árvakur).

Ad7)

Valg af to suppleanter for et år:
1.Suppleant: Hanne Larsen
2.Suppleant: Jane Hald

Ad8)

Valg af en revisor og en revisorsuppleant:
Revisor: Pia Hansen
Revisorsuppleant: Bjørn Monberg.

Ad9)

Eventuelt:
a) Der blev ytret ønske om, at medlemmerne gerne vil i kontakt med
andre klubber for fælles aktiviteter. Et samarbejde med Faxi er
allerede indledt. Men andre klubber rundt om kunne også være
interessant.
b) Bestyrelsen ønskede dialog om evt. at flytte ”Sommertræffet” på
Morbjerggård. Medlemmerne vil bibeholde det her, dog med en
selvbærende økonomi.
c) Kirsten Egholm Jensen var blevet bedt om at fortælle om ”TREC”situationen mellem DRF og DI. Der er indgået en associeringsaftale,
som indebærer fordele for begge foreninger.
DI vil i fremtiden stå for den del, som kaldes ”Fite TREC”. Man kan
læse nærmere om dette på hjemmesiden DI’s hjemmeside eller på
fitetrec-denmark.dk.

Hanne Møller fra DI kommer gerne ud i klubben med foredrag og
praksis med og uden hest (5 ekvipager + 10 personer uden hest).
Kirsten lavede en spændende beskrivelse af både fite-trec og den nye
aftale de to foreninger imellem. Tak for det.
Medlemmerne ønsker at få Hanne Møller ud; gerne i foråret.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Herefter mingelerede alle
rundt med en kop og et stykke lagkage i hænderne og fortsatte
dialogen i fri udfoldelse.

