
Referat : Generalforsamling i Islandshesteforeningen Isafold.
Mandag d. 28.02.2022, kl.18.00 i klubhuset.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
Sanne Weber er foreslået og modtager opgaven.
Anne-Louise Frandsen er referent.
Sanne konstaterer der indkaldt rettidigt og formalia er på plads.

2. Bestyrelsen aflægger beretning ved formanden .

Formandens beretning for året 2021

Året der gik, har desværre, endnu engang, været præget af corona. Vi har dog på
trods af de vanskeligheder og benspænd, der følger med pandemien, fået afviklet
gode og forskelligartede aktiviteter i foreningen.

Vi har kunne tilbyde forskellig undervisning med fokus på både dressur, gangarter og
spring. Vi har haft et spændende kursus med Kirsten Levinsen. Vi har holdt både
gangartsstævner, stævne med spring m.m., terrænsprings- samt kratluskerstævne,
hvor vi atter benyttede os af Finns skønne skov og spring.
Vi har haft nogle skønne rideture, både i velkendt og nyt terræn.

Vi har haft en enkelt arbejdsdag, hvor vi sammen hyggede os og fik noget fra
hånden. Og så har vi, takket være nogle meget arbejdsomme medlemmer, fået nyt
tag på vores klubhus og i samme ombæring fået lagt ekstra isolering under taget.
Tusind tak til Christian, Finn og Thor for jeres store og flotte arbejde, om har brugt
flere dage af jeres sparsomme fritid.

Af nyt er vores hjemmeside, som er blevet bygget op på ny fra bunden, da den
gamle kørte på gamle programmer, som ikke længere kunne opdateres.
I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Annie Olesen for har gjort et stort
arbejde med hjemmesiden.
Tak for din indsats og din tålmodighed, så vi fortsat kunne have en hjemmeside, på
trods af, at arbejdet med at få udarbejdet den nye hjemmeside trak ud for os.

Her i starten af et nyt år og en ny sæson med en masse spændende arrangementer
på programmet, vil vi i bestyrelsen gerne opfordre til, at I medlemmer byder ind med
ideer, arbejdskraft og tid i arbejdet med at finde på, planlægge og afvikle Isafolds
mange spændende aktiviteter. Det være sig rideture, nye spændende tiltag og meget
andet.
Skulle nogle af jer have lyst at være del af et aktivitetsudvalg/stævneudvalg, så sig
gerne til.



Vi har jo efterhånden et stort anlæg med 2 dressurbaner og 1 ovalbane, det er jo
skønt. Desværre har vi ikke længere nogen til at pleje vores baner.
Er der blandt jer nogle forslag til, hvem der kan foretage pleje af vores baner i
sommerhalvåret, eller kender nogen der kan.

3. Bestyrelsen aflægger det reviderede regnskab for Isafold.
Henriette gennemgår regnskabet. Der viser at klubben har et overskud på
17,366,30. Henriette knytter særligt en kommentar til lokale tilskuddet, der først er
udbetalt på forskud, for derefter at blive trukket tilbage fra kommunen.

Et medlem ønsker et overordnet estimat af overskuddet på de forskellige
arrangementer. Bestyrelsen tager den med til næste års regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag:
A: Se vedlagte bilag 1
Det, at der ved nogle af Isafolds arrangementer, deltager heste af andre racer end
den islandske, har afstedkommet en reaktion fra nogle medlemmer i Isafold. Derfor
indkaldte bestyrelsen til medlemsmødet, hvor det blev besluttet, at bestyrelsen på
generalforsamlingen skal fremsætte forslag til afstemning, mht. hvilke heste, der
fremover kan deltage ved vores arrangementer.
Der skal stemmes om hvem Isafolds arrangementer skal være for:
A: Isafolds arrangementer er kun for renracede islandske heste. Rødt/sort/blåt pas
B: Isafolds arrangementer er for islandske heste på rødt/sort/blåt og grønt pas
C: Isafolds arrangementer er primært for den islandske hest med rødt/sort/blåt pas,
men max 3 arrangementer er for blandede hesteracer. Der gives 1 stemme pr
medlem.
Afstemningen gav følgende resultat:
A:4
B: 5
C: 18
Forslag C er vedtaget.

B: Nye udvalg i klubben.
Sponsorudvalg:
Fondsudvalg:
Stævneudvalg: Merete vil gerne være med.
Anne Mette Wittrup tilbyder sin hjælp til  forskellige arrangementer.
Der er et stort ønske om at etablere udvalg der supplerer bestyrelsen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant, revisor, revisorsuppleant.



Bilag 2 Vedtægtsændringer Vi i bestyrelsen er blevet opmærksomme på, at der pga
de sidste par års skæve ændringer i bestyrelsesmedlemmerne samt suppleanterne,
ikke helt overholder hvad vedtægternes § 5 foreskriver. Vi ønsker derfor en
vedtægtsændring, hvor der byttes rundt på antal der vælges ind i lige og ulige år,
således at § 5 ændres til nedenstående: § 5. Bestyrelsen Foreningen ledes af en
bestyrelse, der består af 5 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.
Bestyrelsen træffer alle for foreningens drift nødvendige beslutninger ved almindeligt
stemmeflertal. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter som vælges
for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne, samt suppleanterne vælges forskudt
af hinanden, således at der i lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
og i ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Der kan foretages
genvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem,
der på utilbørlig måde modarbejder foreningen eller dens formål. Et ekskluderet
medlem har ret til at få bestyrelsens afgørelse prøvet på generalforsamlingen.
Ændringen er vedtaget

På valg i bestyrelsen er Rikke Øholm, (Hun modtager genvalg), Pia Steensen (Hun
modtager genvalg), Anne-Louise Frandsen ( Hun modtager genvalg) . Til suppleant
er Katrine Stoffersen (Hun modtager genvalg)
Alle bliver genvalgt.
Revisor Annie Olesen ( Hun modtager ikke genvalg)
Kirsten Levinsen indstilles som revisor og modtager valget. Tak for det.
Sanne Weber modtager genvalg som revisorsuppleant.

6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen anbefaler at beholde det nuværende
kontingent.
Kontingentet fastholdes.
7. Eventuelt
Undervisning:
Vi fastholder undervisning med Charlotte.
Vi afholder desuden undervisning med Liva, men der mangler et tidspunkt.
Rideweekend/lejr sidst april.
Thorupstrand 8. maj
Interesse i en varmepumpe diskuteres.

Konstituering i bestyrelsen:
Formand: Pia Kvist Steensen
Næstformand: Kirsten Niss
Menigt medlem: Rikke Øholm
Menigt medlem: Anne-Louise Frandsen
Kasserer: Henriette Meldgaard
Suppleant: Katrine Stoffersen og Camilla Knak Kristiansen


