GENERALFORSAMLING – LAXI-Islandshesteforening
Torsdag den 30.01.2020 kl. 19;00
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.
Der afholdes generalforsamling hvert år i januar måned.
Forslag og vedtægtsændringsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i
hænde 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Der føres protokol over vedtagne beslutninger,
Alle medlemmer af klubben er mødeberettigede på generalforsamlingen
Kun fremmødte medlemmer, der har betalt kontingent det forløbne år er stemmeberettigede.
Ikke myndige medlemmer kan repræsenteres af forældrene.
På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen af de fremmødte).
Dog kræves ændringer af vedtægterne at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en to-årig periode. Der vælges op til 2 juniormedlemmer
og herudover vælges seniormedlemmer, så bestyrelsen er fuldtallig. Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3
medlemmer i lige og ulige år. Genvalg er mulig.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning v. formanden
3. Aflæggelse af revideret regnskab v. kassereren
4. Fastlæggelse af kontingent for næste år
5. indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen + 2 supleanter (vælges for 1 år)
7. Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år)
8. Valg af medieudvalg (vælges for 1 år)
9. Eventuelt.
Bestyrelsesmedlemmer ikke på valg: Ruth Madsen, Birthe Jensen
Bestyrelsesmedlemmer på valg: Jytte Praem, Kristina Muhl (villig til genvalg) + 1??
Vores kasserer er pt. extern Helle Vibe
Supleanter; Gitte Meyer, Morten Birkerod (villig til
genvalg)
Medieudvalg: GitteMeyer, Tove Riis, Ruth Madsen

Mød op til en hyggelig aften i ”Rueriet”, Rue Hed 9,
kl. 19.00 - Laxi er vært ved lidt ost og vin.
Vær med til at bære Laxi-islandshesteklub frem mod 50-års
jubilæum, med kurser dejlige ture, konkurrenceridning
sammen med alle vore dejlige heste og hestevenner o.m.m.

VELKOMMEN
LAXI-Islandshesteklub, Bestyrelsen

