
Referat af Laxi Generalforsamling d. 26/1-2023 
 
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 suppleanter (vælges for 1 år)  
7. Valg af 2 revisorer (vælges for 1 år)  
8. Valg af medieudvalg (vælges for 1 år)  
9. Eventuelt. 
 
1.Ole Olsdal blev valgt til dirigent og accepterede dette. Han erklærede GF for lovlig. 
 
2. Formanden holdt en fin beretning om ”Året der gik” med mange gode ture og arrangementer både sammen og hver for 
sig. Der blev nævnt: Nytårstur, Elmelundstur, Påske O’ridt, Løvspringstur, Familietur til Svelmø, Hindsgavlstur, tur til 
Æbelø x 2, Løvfaldstur m. efterfølgende Oktoberfest og Julejagten. Der var kursus og foredrag med Flemming Smed, 
Dyrlæge Louise Laustsen og adfærdstræner Camilla Stormont samt undervisnings dag med Natalie Fischer. Derudover 
Sti-ryddedag med stor tilslutning og mange ”våben”.   
Stor Tak for i år og vi glæder os til år 2023 hvor der vil blive arbejdet med både nye tiltag og ture samt at gentage nogle af 
de dejlige ture/oplevelser som var i 2022.  
 
Der var ingen kommentarer fra salen til formandens beretning. 
 
3. Regnskab v. Helle. Et lille underskud som planlagt og der er fortsat + i totalen. 
Laxi er vokset med 20-30 medlemmer i 2022. 
Vi er nu knap 80 medlemmer. 
 
4. Det blev besluttet at kontingentet forbliver uændret for det kommende år. 
 
5. Der var ingen indkomne forslag.  
 
6. Bestyrelsen for det næste år blev: Ruth (var ikke på valg i år), Lisette (var ikke på valg i år), Jytte, Gitte og Kristina som 
alle tre blev genvalgt.  
 
Suppleanter: Katja og Helle (fortsætter fra sidste år). Irene og Mille (nye). Morten var suppleant sidste år. Der mangler 
klarhed over om han fortsætter eller træder ud. 
 
Eksterne kasserer: Helle (fortsætter) 
 
7. Revisorer: Jim og Eva (fortsætter) 
 
8. Medieudvalg: Lisette, Ruth og Kristina, alle tre fortsætter fra sidste år. Gitte træder ud. 
 
9. Irene gav en dejlig snak om klubben og hvorfor hun er medlem, herunder at det er en afslappet stemning, der er 
imødekommenhed og en god ånd.  
Irene har forslag om en Laxi tur til Island i 2024.  
Hanne: forslag om at der arbejdes på en/flere klubdage hvor man kan bruge en ridehal. Der luftes flere ridehaller 
herunder hos Stald Sepi.   
 
 
SLUT 


