
Indkaldelse til 

Ordinær generalforsamling 2020 i Islandsheste klubben Villingur 

Tidspunkt: mandag den 2. marts 2020 kl. 18.00 

Sted: Galleriet på Mantziusgården, Johan Mantziusvej 7 A, 3460 Birkerød 

 

PROGRAM: Kl. 18. Spisning med heste hyggesnak 

                     Kl. 19. Skal vi se historiske fotos fra Villingurs arkiv tilbage til år 2000  

                     Kl. 19. 30 Starter generalforsamling med beretning samt fotos med fortælling  fra året 

der gik, og hvad der skal ske i 2020.                        

Vi starter generalforsamlingen med en fællessang om glæden ved at ride islandsk hest. Eva tager 

sin guitar med. Der vil være kaffe og kage til alle under generalforsamlingen. 

 

Hvis du vil spise med, så medbring venligst selv: tallerken, spisebestik, kop og glas. 

Det koster kun 50 kr at spise med inkl. en øl eller vand. Betaling på dagen til Dortes 

mobil eller kontant. Menu: Chili con carne eller Butterchicken. 

 

Tilmelding til spisning ullava@gmail.com  senest 24. februar, hvor du skriver hvilken 

af de to retter du vil have. 

 

DAGORDEN: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Beretning om klubbens virksomhed – formand Anne– 

samt medlemmer af bestyrelsen Helle og Torben, Vicki og Mette 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab - Dorte 

4. Indkomne forslag fra medlemmer. Se ad.4 

5. Fastsættelse af kontingent. Se ad. 5 

6. Valg til bestyrelsen. Se ad. 6 

 

Bestyrelsen: 

A. Formand for 2 år – vælges i ulige år 

B. Kasserer for 2 år- vælges i lige år 

C. Næstformand for 2 år vælges i lige år 

D. 2 bestyrelses medlemmer for 1 år 

E. 2  eller flere suppleanter for 1 år 

F. Revisor for 1 år 

 

7. Planlagte aktiviteter for 2020 - Anne 

8. Villingurs hjemmeside/Facebook – ordet er Torstens 



9. Vigtige møder – kort ved Anne og Torben 

10. Eventuelt/ ideer fra medlemmerne mm. 

Ad.4  Er der forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, bedes de indsendes til formanden senest 

7 dage før generalforsamlingen. Anne.richardt1@gmail.com 

Altså senest den 24. februar 2020 

Ad. 5. Kontingent for 2020:  100/ 50 kr. er vedtaget på sidste generalforsamling. 

Bestyrelsen foreslår at kontingent for 2021 forhøjes til 150/ 75 kr. 

Dorte vores kasserer redegør for begrundelsen for en forhøjelse af kontingentet. 

 

Ad. 6. Valg til bestyrelse 

A. Formand vælges i ulige år. Anne Richardt er ikke på valg 

B. Kasserer vælges i lige år. Dorte Skjerbæk – Maltegårdsfolden – ønsker genvalg 

C. Næstformand vælges i lige år. Torben Trier- Rudehus.              – ønsker genvalg 

D. 2 bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år.  

Helle Boock-Birkehavevej og Vicki Sehnberg – Maltegårdsfolden -ønsker genvalg. 

E. 2 eller flere suppleanter – Vælges hvert år. 

 Ulla Andersen, -Kirsebærlunden. MetteVillemoes –Birkehavevej, Lotte Hyldgaard Smidt og Karin 

Lorentzen – Malene Kingos stald ønsker at genopstille. 

Andre suppleanter der ønsker at opstille?
 

F. 1 Revisor vælges hvert år. 

Malene Kingo vil gerne genopstille til posten. 

Ad. 7. Planlagte ideer for 2020 ved Anne  

Ad. 8. Hjemmesiden/ Facebook gruppen  -kort ved Torsten 

Ad. 9. Møder – kort ved Anne og Torben – Frilufts Rådets nye struktur – ridetilladelse til parforceruten. 

Ad. 10. Eventuelt.  Ideer fra medlemmer mm. 

 

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: 

https://villingur.dk/vedtaegter.htm 

 

Mange venlige rytter hilsener på Villingur bestyrelses vegne 

Formand 

Anne Richardt 

Stald Ravnsnæsvej. 

 

 

 

 

 

 

 


