
Referat af generalforsamlingen i GJK, torsdag d. 25/3 2015 

Referant:Pia Kok Vestergaard 

 

1. Valg af dirigent 

Carsten indstilles og vælges som dirigent 

2. Beretning fra bestyrelsen 

 Formandens beretning;  

Helle Salling afholder formandens beretning, da Sisse Bærholm desværre ikke kunne være 
til stede. Beretningen kan læses på klubbens hjemmeside. 

 Aktivitetsudvalgets beretning; 

Der var ingen beretning fra udvalget, da det er et helt nyt sammensat udvalg. De har 
afholdt et møde og er godt i gang med at arrangere forårsstævne og ridelejr.  

Der er lidt udskiftning i juniorudvalget – Mathilde Kok udtræder og ind kommer Amalie 
Salling. 

 Ny aftale med Grejs Ridecenter; 

Der er lavet et udkast til en ny samarbejdsaftale, men da den siddende bestyrelse træder 
tilbage, mener vi at det bør være den nye bestyrelse, som skal have muligheden for at 
færdiggøre samarbejdsaftalen. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Klubben kommer ud af regnskabsåret med et underskud på 12.095,92kr., men klubben har 
dog fortsat en positiv egenkapital. Vi står dog over for nogle udfordringer, da vi har mistet en 
stor sponsor i form af vinderchancen og budgetterer derfor med et underskud på 37.000kr.   

4. Fastlæggelse af medlemskontingent 

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.  

Kontingentet forbliver uændret. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

6. Valg af bestyrelse 

 Helle Salling og Villy Kjeldsen er på valg og modtager ikke genvalg. Sisse Bærholm, Pia Kok 
Vestergaard og Dorte Guldborg Jensen udtræder af bestyrelsen. 

 



Følgende opstiller til bestyrelsen; 

Pia Jensen, Susan Petersen, Emma Hinhede, Tina Rasmussen og Marian Gissel. 

Pia Jensen indstilles til formand og accepterer indstillingen. 

7. Valg af suppleanter 

 Rikke Nørulf er på valg som 1. suppleant og genopstiller 

 Lone Hoy Studskjær er på valg som 2. suppleant og genopstiller ikke 

Følgende opstiller som suppleanter, 

Helle Salling og Rikke Nørulf, begge vælges. 

 

8. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant 

 Tomas Bærholm er på valg som revisor og genopstiller ikke. 

Anette Hinhede opstiller som revisor og vælges 

 Niclas Bentsen er på valg som revisor suppleant og genopstiller ikke. 

Sisse Bærhom opstiller revisor suppleant og vælges.  

 

9. Eventuelt 

Der er ingen indkomne punkter. 

 


