Referat af Hestens Værns ordinære generalforsamling
den 25. marts 2017 kl. 14.00 på
Stutteri Atterupgaard, Atterupvej 11, 4170 Jystrup
Til stede var: JF, JR, MTC, PA, BS, MS, LG samt GZM
Fraværende: SBC, SAS, NAC og MBS
Referent: Ghita Zangger Madsen
Medlemmer til stede: ca. 35
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ad 1

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2016
Det reviderede regnskab for året 2016
Fastsættelse af kontingent for året 2018
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Per Andersen, Bent Schmidt, Shaila Ann Sigsgaard og Nina Allin Christensen afgår efter tur. Bent Schmidt
og Shaila Ann Sigsgaard modtager ikke genvalg.
Valg af statsautoriseret revisor
Forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmer af foreningen, såfremt det er bestyrelsen i hænde senest 21
dage inden generalforsamlingen
Valg af bestyrelse til Hestens Værns Fond
Bestyrelsen foreslår valg af Julie Fjeldborg, Mogens T. Christophersen, John Randskov, Mette Boas
Springborg og Sophus Bøgeskov Christensen.
Eventuelt

Formand Julie Fjeldborg bød velkommen og gik derefter til punkt 1. Valg af Dirigent.
Julie Fjeldborg foreslog på bestyrelsens vegne Michael Sinding (MS) som dirigent. MS blev valgt med akklamation.
MS takkede for valget og kunne konstatere generalforsamlingens korrekte indkaldelse og lovlige indvarsling og
beslutningsdygtighed.
MS overdrog ordet til formand Julie Fjeldborg

ad 2

JF forklarede, at der i Hestens Værn var en aktiv arbejdende bestyrelse og at det var bestyrelsen samt
sekretariatsleder Ghita Zangger Madsen, som ville uddybe den skrevne beretning, som også ville blive suppleret
med beretning fra de arbejdende udvalg. Bestyrelsen og ledelse afgav herefter beretningen for året.
Spørgsmål til beretningen:
Annette Buhl:
Vedr. Herning. Vil man have et bedre salg hvis man har en anden placering end på de billige placeringer.
Bestyrelsesmedlem Lone Gendrup svarer:
Det vi sælger i HV er viden og den gode historie og det der skal til for at trække kunder i på standen er en god
placering men i lige så høj grad, hvilke stande der er omkring os. Det skal gerne være en miks af rideudstyr og
vidensstande – det giver flest besøgende. I 2015 fik alle der før havde haft stand i hal E ny placering da denne hal
blev inddraget til ridearena. I år har vi fået en stand på en ny placering i Hal F da vi vurderede at den stand vi
havde sidste år i hal J var for gemt væk. Den nye placering er i en dejlig lys hal men vi kunne godt ønske os lidt
andre naboer, som kan trække flere besøgende til. Vi arbejder sammen med MCH på at forbedre placeringen år for
år.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

ad 3

Revisor Hans Duschek gennemgik regnskaberne for Fond og forening for år 2016.
Regnskaberne viser i år et underskud på kr. 75.000, men med et fald i omkostningerne og en stigning i indtægterne,
er revisoren fortrøstningsfuld.
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Flemming Buhl (medlem) spurgte om den eneste måde, at hæve indtægterne var at fyre Ghita?
Revisor Hans Duschek svarede, at det ikke var at betragte som en indtægt, men en besparelse. Og hvis det var den
besparelse man ønskede, så ville det også påvirke aktiviteterne i foreningen kraftigt og at det var op til den
kommende bestyrelse, at beslutte retningen i foreningen.
Regnskaberne blev godkendt.
ad 4

Bestyrelsen foreslog ændret kontingent for 2018 som følger:

Junior u 18 år
kr. 100,
Pensionist
kr. 150,
Almindeligt medlem
kr. 400,
Husstand, klub eller firma
kr. 600,Pensionistmedlemskaberne ophører for nye pensionister pr 1.1.2018, men fortsætter uændret for nuværende
pensionister indtil udmeldelse.
Ændringsforslagene blev vedtaget.

ad 5

Per Andersen, Bent Schmidt, Shaila Ann Sigsgaard og Nina Allin Christensen afgår efter tur. Bent Schmidt og Shaila
Ann Sigsgaard modtager ikke genvalg.
Michael Sinding spurgte i forsamlingen om der var andre kandidater. Lægmand Katrine Krogh-Jensen og lægmand
Kim Bo Jensen meldte sig. Julie Fjeldborg meddelte at dyrlæge HC Matthiesen, som har været suppleant det sidste år
ønskede valg og at bestyrelsesmedlem Nina Allin Christensen modtager genvalg.
Michael Sinding spurgte derefter Per Andersen om han ønskede at genopstille. Det gjorde han ikke.
Dermed blev Nina Allin Christensen, Katrine Krogh-Jensen, HC Matthiesen og Kim Bo Jensen valg ind i Hestens
Værns bestyrelse.

ad 6

Valg af statsautoriseret revisor. Bestyrelsen foreslog genvalg af Hans Duschek fra Kreston Hørsholm. Der var ingen
andre forslag og Hans Duschek blev genvalgt.

ad 7

Bestyrelsen havde foreslået vedtægtsændringer som var udsendt sammen med indkaldelsen 30 dage før
generalforsamlingen.
Formand Julie Fjeldborg gennemgik de foreslåede ændringer paragraf for paragraf.
Vedtægtsændringerne blev vedtaget uden bemærkninger.

ad 8

Bestyrelsen foreslog Julie Fjeldborg, Mogens T. Christophersen, John Randskov, Mette Boas Springborg og Sophus
Bøgeskov Christensen. Og de blev valgt med akklamation.

ad 9

Eventuelt
Der var ingen spørgsmål.
Julie Fjeldborg takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Bent Schmidt og Per Andersen for deres arbejde i
foreningen.
Nyt æresmedlem
Formand Julie Fjeldborg takkede Gudrun Lefmann for hendes mangeårige arbejde for foreningen og for hestens
velfærd ved at udnævne hende til æresmedlem i Hestens Værn. Gudrun Lefmann takkede for udnævnelsen.

Michael Sinding afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden, og gav ordet tilbage til formanden, der
sluttede af med en tak til alle fremmødte.
Dato: 28. marts 2017

________________________________
Referent
Ghita Zangger Madsen
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