
Referat til generalforsamling d. 6/3-2021

Til stede er: Signe Mie Reüter, Sara Brix, Karina Lauridsen, Birgitte Larsen, Anitta Thejll, Michelle Knudsen,
Nanna Licht, Gitte Licht, Nanna Køel, Nanna Hansen, Heidi Horsbøll, Pia Aagaard og Nanna Larsen

Dagsorden:

1. Der er rettidigt indkaldt til generalforsamling og der er ingen kommentarer i forhold til indkaldelsen.
2. Birgitte Larsen er valgt som dirigent.
3. Sara og Anitta vælges som stemmetællere.
4. Formanden fortæller om endnu et år med Covid-19 og udfordringerne ved dette. Et kæmpe tak

lyder til alle for at foreningen er kommet godt igennem. Et tak til Sara og Karina som for denne gang
stopper i bestyrelsen. Tak for indsatsen til Nanna Køel, Nanna Larsen og Heidi for indsatsen ved
showet i 2021, som desværre igen ikke blev afholdt. Tak til Kenneth, vores webmaster, for det store
arbejde med it-assistance og webside. Tak til alle Fell pony folk for alt i gør med jeres ponyer, og tak
for en pæn tone i kommunikation. Vi byder 2022 op til dans, omend lidt forpustede efter 2021.

5. Regnskabet for 2021 efterlader et overskud på cirka 400 kroner. Foreningen har haft udgifter for
omkring 26.000 kroner og indtægter på omkring 21.000 kroner. Det reviderede regnskab
fremlægges til godkendelse og budget for kommende år

6. Ingen indkomne forslag fra medlemmer til behandling.
7. Kontingentet for 2023 fortsætter uændret
8. På valg var kasserer (Pia), 2 bestyrelsesmedlemmer (Karina og Nanna L.) og 2 suppleanter (Sara og

Nanna K.). Pia, Nanna K. og Nanna L. genopstillede.Karina og Sara genopstillede ikke.

Pia er valgt ind som kasserer igen. Nanna Larsen er genvalgt som sekretær. Følgende stiller til valg
om de resterende poster: Nanna Hansen, Anitta, Michelle, Birgitte og Nanna Køel. Michelle, Nanna
Køel og Nanna Hansen er valgt ind.

9. Martin Banke Noer er valgt som revisor og Birgitte er valgt som revisorsuppleant.
10. Eventuelt

a. Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring der giver mulighed for at hele bestyrelsen kan
konstituere sig selv, i stedet for at specielle roller skal vælges på generalforsamlingen.
Paragraf 10 i nuværende vedtægter:
“Bestyrelsen består af 5 medlemmer. 1 formand, 1 kasserer, som vælges direkte på
generalforsamlingen for 2 år af gangen. Formanden vælges på ulige år og kasserer på lige år,
øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, på lige år vælges 2
bestyrelsesmedlemmer og på ulige år vælges 1 bestyrelsesmedlem. Der vælges hvert år 2
suppleant til bestyrelsen. Der vælges hvert år 1 revisor samt 1 revisor suppleant. Til alle
poster kan genvalg finde sted. I tilfælde af formand eller kasserers afgang indkaldes
suppleanter eller der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Inden 1 måned. Der
skal føres referat over bestyrelsesmøderne.“

ønskes ændret til

“Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 – 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, samt
1 – 2 suppleanter. Der afgår så vidt muligt halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne hvert år.
Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen findes rækkefølgen ved
lodtrækning. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen før udløb af
vedkommendes periode indtræder en suppleant på den ledige plads, og færdiggør den



udtrædendes periode. Såfremt der ikke findes en suppleant vælges der på førstkommende
generalforsamling et nyt bestyrelsesmedlem til at færdiggøre den vakante periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Hvert
bestyrelsesmedlem har én stemme, men i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme
afgørende.“

Denne ændring er vedtaget ved enighed.

b. Anitta og Birgitte melder ud at de rigtig gerne vil være praktiske grise til forskellige
arrangementer, og hvis bestyrelsen ellers ønsker hjælp.

c. Birgitte og Stina takker for god ro og orden.


