Referat v Gantis generalforsamling 6/2-18
Referent: Jette
Fremmødte: bestyrelsen: Lisa, Julie, Rune, Christina, Maria, Jette og Sanne
Medlemmer: 10
Ganti’s ordinære generalforsamling 2018
Dagsorden
1.

Valg af dirigent og referent.
Jørgen Mikkelsen og Jette Siiger

2.

Formandens beretning for det forløbende år v/formand Lisa Julíusson
Vedlagt i kopi. Ros til den afgående formand.
Godkendt beretning.

3. Fremlæggelse af årsregnskab samt budget for det kommende år til godkendelse v/kasserer Julie
Schjødtz. Herunder ligeledes kort om de indtil videre planlagte arrangementerfor 2018.
Vedlagt i kopi
Regnskabet er godkendt
Budgettet er godkendt
Niels Blirup kommenterer forskellen på de til turudvalg og undervisningsudvalg afsattebeløb,
da han mener der er tale om forskelsbehandling. Lisa Júlíusson oplyser at beløbet er sat ud fra
at turudvalget ikke har anvendt deres midler fra 2017. Adspurgt meddeler repræsentanter fra
turudvalget bestående af Anja Thormann og Maria Sund, at de for nuværende anser det for
tilstrækkeligt med det afsatte beløb.
Planlagte arrangementer:
Projekt klubhus. Niels vil sponsorere en trixtank, hvis vi vil installere et toilet. Det vil
generalforsamlingen takke ja til. Charlotte Zeuthen er igang med at undersøge projektet med
kommunen.
Planerne er godkendt under forudsætning at det går den rette vej med tilladelser osv.
4.

Fastsættelse af kontingent.
Fastholdelse af kontingent er godkendt

5. Behandling af eventuelle indkommende forslag.
Ingen forslag
6. Valg af formand. Vælges for 2 år. Line Bramsen er kandidat.
Line Bramsen er valgt

Generalforsamlingen kommenterer at bestyrelsen har sat navne på kandidaterne til de ledige
bestyrelsespladser. Bestyrelses svarer at dette er normal procedure ift. forberedelse af
generalforsamlinger.
7. Valg af 1 øvrig bestyrelsesmedlemmer. Vælges for 2 år. Maria Johannesdottir er kandidat.
Maria er valgt
8. Evt. valg af 1 øvrigt bestyrelsesmedlem for 1 år, da næstformand går af i utide,
såfremtgeneralforsamlingen kan godkende dette.
Lisa er valgt
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Vælges for 1 år.
Kandidater: Joye, Malene, Maria C
Valgte er: Maria C og Malene
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Vælges for 1 år.
Valgte er: Revisorer: Bjarne og Christina. Suppleant Mogens Bang
11. Turudvalgets beretning for 2017 og det kommende år samt stævneudvalgets korte beretning.
Maria beretter: nyt tiltag: Fællestur sidste søndag i måneden.
Anja: årsplan
Annoncering og billeder på fb, mail og også gerne til webmaster.
Gerne få inviteret ikke-rytterne til aftenarrangementerne
Lisa: stævneplan evt 3 dags-stævne for at få bredden med.
12. Repræsentation af udvalgene samt ind/ud med nye folk til disse.
Turudvalg: Helge Bonde, Lillian Pawelczyk, Charlotte Zeuthen, Maria Sund, Anja
Thormann og Lone Brendstrup
Stævneudvalg:Michelle Langvad, Jette Siiger Hansen, Maria Johannesdottir, Lisa La Cour
Juliusson, Maria Nesterowicz Clausen og Line Bramsen
Udvalgene skal opdateres på hjemmesiden
13. Eventuelt. Uddeling af gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer.
Mulen: Sanne Lyngdal og Jette Siiger med Christina og Rune som konsulenter.
Klubtøj: evt laves på bestilling
14. Smørrebrød og hygge…

Hvem er på valg/ikke på valg
Formand: Lisa la Cour Júlíusson – Er på valg. Genopstiller ikke til formandsposten.
Næstformand: Christina Arnfalk – Er ikke på valg, men har besluttet efter mange års troGanti-tjeneste at gå
af i utide og pleje Rune og den øvrige familie lidt ekstra de næste år.Denne beslutning er vi som bestyrelse
selvfølgelig utroligt kede af, da Christina har lagt etbenarbejde i Ganti de sidste mange år, som har været
medvirkende til at klubben har densucces, som den har i dag. Dog har den samlede bestyrelse fuld
forståelse for Christinas valg.
Kasserer: Julie Schjødtz Hansen – Er ikke på valg.
Bestyrelsesmedlem: Jette Siiger – Er på valg. Genopstiller.
Bestyrelsesmedlem: Rune Arnfalk – Er på valg. Genopstiller ikke. Rune skal nu bruge deekstra timer på, at
blive plejet af sin kone. Endnu et tab for Gantis’s bestyrelsen, men igenfuld forståelse for Runes beslutning
om ikke at modtage genvalg.
Suppleant: Maria Johannesdottir – Er på valg. Malene Kajhøj er kandidat.
Suppleant: Sanne Lyngdal – Er på valg. Genopstiller ikke. Maria Clausen er kandidat
Nuværende revisorer:
Bjarne Nielsen – på valg. Vælges for et år.
Randi Warwick – på valg. Vælges for et år. Genopstiller ikke. Louise Sørensen er kandidat
Revisorsuppleant:
Mogens Bang – på valg. Vælges for et år. Genopstiller

