Ordinær generalforsamling 2017 i Islandsheste klubben Villingur
Tidspunkt: Mandag den 6. marts 2017 kl. 18,00
Sted: Galleriet på Mantziusgården , Johan Mantziusvej 7, 3460 Birkerød

PROGRAM: Kl. 18. Spisning med heste hyggesnak
Kl. 19. Foredrag ved Jens Iversen om DI historie gennem tiden.
Kl. 20. Generalforsamling med beretning fra året der gik,
og hvad der skal ske i 2017
Hvis du vil spise med, så medbring venligst selv: tallerken, spisebestik, kop og glas.
Det er klubben, der betaler for mad og drikke for medlemmer.
Er du ikke medlem, kan du nå at blive det.

Tilmelding til spisning: Dorte Skjerbæk - kas@villingur.dk senest 28. februar.
DAGORDEN:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning om klubbens virksomhed – formand Anne –
samt medlemmer af bestyrelsen Henriette, Vicki, Mette, Steffen og Torben.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab- Dorte
4. Indkomne forslag fra medlemmer
5. Fastsættelse af kontingent. Se ad. 5
6. Valg til bestyrelsen. Se ad.6

Bestyrelsen:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Formand for 2 år – vælges i ulige år
Kasserer for 2 år- vælges i lige år
Næstformand for 2 år vælges i lige år
2 bestyrelses medlemmer for 1 år
2 eller flere suppleanter for 1 år
Revisor for 1 år

7.
8.
9.
10.

Planlagte aktiviteter for 2017 - Anne
Villingurs hjemmeside – ordet er Torstens
Vigtige møder – kort ved Anne og Torben
Eventuelt/ ideer fra medlemmer

Ad.4 Er der forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, bedes de indsendes til formanden senest
14 dage før generalforsamlingen. Anne.richardt1@gmail.com Eller: Anne Richardt, Ravnsnæsvej 214, 3460
Birkerød.
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Ad. 5.

Uændret kontingent for 2017. 100 /50 kr.

Fastsættelse for 2018. Formanden og kasserer foreslår uændret kontingent.
Ad. 6. Valg til bestyrelse
A.
B.
C.
D.

Formand vælges i ulige år. Anne Richardt -Ravnsnæsvej 214 - Vil gerne genopstille for 2 år.
Kasserer vælges i lige år. Dorte Skjerbæk – Maltegårdsfolden
Næstformand vælges i lige år. Torben Trier- Rudehus
2 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år.
Helle Boock -Birkehavevej og Henriette Dyrberg -Gøngehusvej 263.
Helle og Henriette ønsker genvalg
E. 2 eller flere suppleanter – Vælges hvert år.
Jette Andersen og Ulla Andersen, -Kirsebærlunden. - Mette Villemoes - Birkehavevej. - og Steffen
Loft, Gøngehusvej 263. Vicki Daniels - Maltegårdsfolden og Jeppe Egmose – Manderupvej i
Slangerup. Alle ønsker genvalg.
F. 1. Revisor vælges hvert år.
Aage Thruelsen, Maltegårdsfolden ønsker ikke genvalg.
Malene Kingo vil gerne opstille til posten.

Andre kandidater er meget velkomne, hvis du vil være med til at gøre noget
for din klub.

Ad. 7. Planlagte ideer for 2017 ved Anne
Ad. 8. Hjemmesiden- kort ved Torsten
Ad. 9. Møder – kort ved Anne og Torben – Nye ridestier i Rudeskov og riderute Nordsjælland.
Ad. 10. Eventuelt. Ideer fra medlemmer

Vi håber at se mange af klubbens medlemmer til en god start på det nye år i Villingur.
På Villingurs hjemmeside kan du finde vedtægter for Villingur.
Mange venlige rytter hilsener på bestyrelses vegne
Anne Richardt

Her er lidt om Jens Iversen, der kommer og holder foredrag ved generalforsamlingen. Hentet fra Jens ’s og
Dorte Rasmussens hjemmeside for Tjenergården (http://www.tjenergaarden.dk/):
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Jens Iversen fik sin første islandske hest i 1969 og er ligeledes uddannet DI-instruktør og har i
perioder undervist en hel del og vist flere heste til kåring.
Jens Iversen har opnået 2 sølvmedaljer i 5-gænger i 1977 og 1979 og 2 gange nordisk
mesterskab i 5-gænger og pasløb 250 m i 1976 og 1978 samt i årene 1972 - 1980 opnået 12
danmarksmesterskaber i samme discipliner på Vindskjoni fra Alfsnes, deltaget i EM/VM 4
gange og været træner/holdleder til EM/VM 6 gange.
Jens Iversen har i 1995 - 1999 været formand i DI-Sport, og i perioden 2000 - 2006 medlem af
FEIF-Sportcommitee. I 2003 blev Jens Iversen valgt indi FEIFs bestyrelse med ansvar for
økonomi og organisation, og har fra september 2006 til februar 2014 været valgt som
præsident for FEIF - se www.feif.org.
I 2011 nr 1. på den dansk Ranklingliste i stilpas på Glitnir fra Strandahöfda.
I 2012 blev Jens og Glitnir Danmarksmestre i stilpas og vandt dermed guld.
Vinder af DM i Stilpas 2016, Dis fra Fjordgården efter Gumi fra Strandahöfda
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