Ordinær generalforsamling 2015 i Islandsheste klubben Villingur
Tidspunkt: Onsdag den 28. januar 2015 klokken 18.00
Sted: Lille sal på Administrationscentret – ved hovedbiblioteket
Stationsvej 36, 3460 Birkerød (det tidligere rådhus)

PROGRAM: Spisning – generalforsamling- afslutning med film:
Om heste og mænd – en Islandsk komedie
Inden generalforsamlingen starter kl. 19.00, vil der være fællesspisning kl. 18.00 med hyggelig hestesnak.
Hvis du vil spise med, så medbring venligst selv: tallerken- spisebestik, kop og glas.
Det er klubben der betaler for mad og drikke.
Tilmelding til spisning: Til Anne Richardt senest 23. januar anne.richardt1@gmail.com
Der vil i år være en meget kort generalforsamling, så vi efterfølgende kan nå at se en interessant og
underfundig morsom film fra og om Island.

DAGORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Beretning om klubbens virksomhed – formand og Steffen/Henriette
Fremlæggelse af revideret regnskab- Dorte
Bestyrelsens forslag til vedtægts ændring
Indkomne forslag fra medlemmer
Fastsættelse af kontingent. Se ad. 6
Valg til bestyrelsen. Se ad.7
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 (dog ulige 2015 ved vedtægts ændring)
2 bestyrelses medlemmer for 1 år
(3 hvis ikke der ikke bliver vedtægts ændring)
2 eller flere suppleanter for 1 år
Revisor for 1 år

8.
9.
10.
11.

Planlagte aktiviteter: ordet er Torbens
Villingurs hjemmeside – ordet er Torstens
Vigtige møder – kort ved Anne
Eventuelt/ ideer fra medlemmer

Ad. 4. VEDTÆGTSÆNDRING: paragraf 8 - fremsat af bestyrelsen.
Formand og kasserer vælges for 2 år.
Ændres til: Formand, næstformand og kasserer vælges for 2 år.
Næstformand og kasserer vælges i lige år. Formand i ulige år.
Ad.5. 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.

Ad. 6. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2015. Dvs. 100 kr./50 kr.
Ad. 7. Valg til bestyrelse
A.
B.
C.
D.

Anne Richardt formand på valg. Ravnsnæsvej. Vil gerne genopstille.
Dorte Skjerbæk kasserer ikke på valg. Maglemosefolden
Næstformand ny post: Torben Trier vil gerne opstille. Rudehus.
2 (3 ) bestyrelse medlemmer skal vælges – Jeppe Egemose, Manderupvej, - Tove Vestergård,
Birkehavevej. Ønsker begge 2 genvalg.
E. Suppleanter: Jette Andersen og Ulla Andersen, Kirsebærlunden. - Helle Boock, Birgit Engelund
Birkehavevej. - Henriette Dyrberg og Steffen Loft, Gøngehusvej 263. Ønsker alle genvalg.
F. Revisor Aage Thruelsen, Maglemose folden ønsker genvalg.
Andre kandidater er meget velkomne, hvis du vil være med til at gøre noget for din klub.
Ad. 8. Planlagte ideer – kort vedTorben
Ad. 9. Hjemmesiden- kort ved Torsten
Ad. 10. Møder – kort ved Anne
Ad. 11. Eventuelt. Ideer fra medlemmer

GLÆD DIG TIL FILM EFTER GENERALFORSAMLINGEN
"OM HESTE OG MÆND – EN ISLANDSK KOMEDIE"

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 hilsener på bestyrelses vegne
Anne Richardt

