Ordinær generalforsamling i GJK torsdag den 20. marts 2014 kl. 19.15
Dagsorden
1 Valg af dirigent
Rikke Nørulf er valgt som aftenens dirigent. Det fastslås at alle formalia vedr. generalforsamlingen er
overholdt.

2 Formandens beretning for 2013
Formanden beretter om årets gang på godt og ondt; for sidste gang, da Dorthe takker af som formand.
Ligeledes fortælles der om klubbens visioner for fremtiden.Generalforsamlingen godkender formandens
beretning.Formandens beretning ligges ud på klubbens hjemmeside.

3 Aktivitetsudvalgets beretning for 2013
Sisse beretter om årets aktiviteter. Vi har afholdt polterabend arrangement, 2 x 2 dages stævner (forår og
efterår), ridelejr med 19 tilmeldte og stort forældreengagement – hvilket vi er meget taknemlige for.
Derudover har vi afholdt pudse-pizza party, tur til EM i Herning samt opsadlingskursus for elever og
forældre. Vi sluttede året af med juleshow med Lille Per og elefanten Bodil og løsspringning.
Generalforsamlingen godkender aktivitetsudvalgets beretning.Aktivitetsudvalgets beretning ligges ud på
klubbens hjemmeside.

4 Fremlæggelse af revideret regnskab for 2013
Pia Jensen fremlægger årets regnskab. Der er et overskud, men samtidig gøres der rede for et fremadrettet
stramt budget. Generalforsamlingen godkender årets regnskab.

5 Fastlæggelse af medlemskontingent for 2015
Bestyrelsen foreslår at medlemskontingentet bibeholdes. Dette godkendes af generalforsamlingen.

6 Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.

7 Valg til bestyrelse:
• Formand
• 2 bestyrelsesmedlemmer
• 2 suppleanter, heraf 1 aktiv suppleant.
Dorthe stiller ikke op igen. Bestyrelsen opstiller Sisse Bærholm som ny formand; Sisse Bærholm vælges af
generalforsamlingen.

Bestyrelsen består af:
• Sisse Bærholm(formand)

• Villy Kjeldsen
• Pia Kok
• Helle Salling
• Dorte Guldborg
• Rikke Nørulf (1. supl.)
• Lone Studskær (2. supl.)

Aktivitetsudvalget består af:
• Lone Hoy Studskjær
•

Lise Gindesgaard

• Line Dupont
• Trine Gissel
Juniorudvalget, som består af Julie, Amalie, Frederikke og Mathilde (formand for juniorudvalget)

8 Valg af revisor og revisor suppleant
Tomas Bærholm vælges af generalforsamlingen som revisor
Niclas Bentsen vælges som revisor supl.

9 Eventuelt
Der var ikke noget under eventuelt

