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REFERAT AF Islandshesteklubben Ganti´s BESTYRELSESMØDE 

Dato: 9. januar 2021 
Hos: Virtuelt 
Til stede: Anders, Malene, Julie, Maria J, Louise, Maria S 
Afbud fra: Iben Louise 

 

 
Punkt på dagsorden: Beslutning: Action: 

 
Referent 

 Anders 

 
Generalforsamling udskydes 

 
Det er ikke hensigtsmæssigt at lave vores 
generalforsamling virtuel d. 23.2. Vores medlemmer vil 
ikke deltage. 
Vores generalforsamling udskydes til mandag d. 12/4-21 kl 
18.00 – Juulsøgaarden. 

 
2DOs: 
Revisorer: Christina ønsker ikke genvalg 
Ny kasserer: Julie ønsker ikke længere genvalg til posten 
Ordstyrer 
Evt gaver 

Alle 

Regnskab gøre digitalt I forbindelse med ny kasserer vil vi prøve at lave vores 
regnskab digtalt- Ingen fysiske kvitteringer længere. 
Kvitteringer opbevares digitalt på vores dropboks. 

Julie 

Gennemgang af årsregnskab 2020 
Gennemgang af budget 2021 

Julie har gennemgået regnskabet og budgettet for 2021. 
Diverse poster er rettet til. 

Julie 

Udbetaling af bestyrelsesgodtgørelse Bestyrelsesmedlemmerne skal sende konto nr til Julie. Julie 

Ny hjemmeside Hjemmesideprojekt er gået i stå. 
Hvordan kommer vi videre… 

Iben og 
Anders 

Opsparings konto Formanden ønsker en større likviditet i foreningen, da en 
evt. afvikling af klubben koster mange penge. 

 
Bestyrelsen har vedtaget at stræbe efter at øge likviditeten 
fra 50.000 kr til 75.000 kr over de næste 5 år. 

Anders og 
julie 

Forårsstævne: 
 
 

Hvilke klasser til hyggestævne 

Tilmelding til pointstævnet åbnes 1. marts 
Tilmelding til hyggestævnet åbnes kort efter 

Vi skal have nogle sjove klasser til hyggestævnet. 

Gode ideer ønskes: 
Standards klasser til D: T5, T8s, T8j, 4.3, 4.5s, 4.5j, 
Sjove klasser???: 4g-stafet – champangetølt – seniorklasse 
–travløb-tøltløb-kostumeklasse – vind eller forsvind – M/K 
Konetølt. 

Alle 
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Start gebyr – pris   

 Forslag til startgebyr: 
Ikke medlem 550kr - Medlem 400kr 
Klasse: A250kr – B150kr – D50kr 

 Der vil ikke være bokse til rådighed til vores forårsstævne. 
I og med at det er et endagstævne vil behovet for bokse 
være meget lille. 
Til de ryttere der har brug for boks, vil vi tilbyde boks eller 
fold i nærheden af Ganti. 

Juulsøgaarden og vand Aftale om brug af vand er på plads med Ronald. 
Vi vil få vand fra Juulsøgaarden og afregner en gang om 
året. 

Covid-19 Vi har brug for et forsamlingsforbud på mindst 50 pers, 
ellers gennemføres stævnerne ikke. 

Hjælpere Vil gerne inddrage medlemmerne mere i stævnet – ideer til 
dette. 

Klubhus Klubhuset er ankommet. 
Anders vil være tovholder på arbejdet omkring klubhuset 
og vil indkalde til arbejdsdage. 

 
Februar: fundament støbes. 
Marts: opsætning af klubhus 

Anders 

IceTest ekspert og oplæring Kontakt Trine Winther Iben 

Næste møde 23. februar kl 20.00 
Virtuelt 
Anders indkalder til mødet. 

Anders 

 


