Referat ved Generalforsamling
i Vendsyssel Køreforening.
Torsdag d. 11. november 2010 kl. 19:30 på Holtegaard

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Jens Peter Pedersen blev foreslået, enstemmigt valgt og modtog valget
Jens Peter konstaterede at indkaldelse til generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og generalforsamlingen derfor beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetællere
Rita Cassøe og Britt Pedersen blev foreslået og modtog valg.
3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år med
godkendelse heraf.
Beretning er vedlagt og godkendt uden bemærkninger.
4. Godkendelse af de foreslåede udvalg
De nuværende udvalg foreslås at fortsætte uændret
Ovenstående godkendt
5. Beretning fra hvert udvalgene, hvori udvalgets virksomhed i det forløbne år
samt forslag til næste års aktivitetsniveau gennemgås
Generalforsamlingen giver efterfølgende en tilkendegivelse af beretningen.
Køreudvalget:
beretning vedlagt. Beretning godkendt uden bemærkninger
Breddeudvalg:
Klaus Johansen takkede alle de hjælpere, der har givet en hånd ved de forskellige
aktiviteter og arrangementer.
Klaus fortalte om de nye kurser med opstart forår 2010, hvor forventningen var ca. 10
deltagere, og der kom 18 deltagere. En del af dem er efterfølgende blevet medlemmer.
Der er netop startet nyt kursus op.
Til junior dagen var et nyt tiltag pløjning, hvilket var en stor succes.
Ved de næste juniordage vil der i samarbejde med de respektive udvalg blive vist hvad
VK ellers har at tilbyde.
Desværre blev der aflyst nogle arrangementer pga. manglende tilmeldinger.
Per Beer har valgt at stoppe i udvalget – tak for det store arbejde han har lagt i
udvalget.
Klaus Johansen efterlyste forslag til evt. nye aktiviteter.
Beretningen er godkendt uden bemærkninger
Cafeteria:
Aase Bak udtrykte en stor tak for den store hjælp og det store arbejde med det nye

køkken.
Aase Bak efterlyste hjælp til at lave det sidste arbejde i køkkenet.
Aase Bak takkede alle de der igennem sæsonen har givet en hånd ved de forskellige
arrangementer.
Beretningen er godkendt uden bemærkninger
Areal- og materialeudvalg:
Kurt Larsen berettede om nogle gode arbejdsdage.
Kurt Larsen gav udtryk for at de ny vogne bliver flittigt brugt, og der er købt nyt telt.
Beretningen er godkendt uden bemærkninger
Flemming Nielsen sagde mange tak for det store arbejde Kurt Larsen og Ove Larsen
har lagt i udvalget, nu da de vælger at stoppe
Pløje- og brugskørselsudvalg:
Bjarne Bertelsens beretning: Desværre en aflysning af brugskørselsdag. En god
pløjedag hos Birthe og Aage Thomsen med 6 pløjere, og mange flere til at spise den
gode mad.
Pløjedagen i Hals bød på et nyt tiltag med brugstræk. En god dag.
Deltagelse i juniordagen, pløjning ved DM i traktor pløjning.
Forhåbentlig kommer der en brugskørselsdag op at stå til foråret. Den dag vil der
også være mulighed for at prøve brugstræk.
Bjarne Bertelsen efterlyste nye brugskørselskuske, da der i Vendsyssel Køreforening
lige p.t. kun er 2 brugskørselskuske.
Kirsten Donslund har valgt at stoppe i udvalget – tak for det store arbejde hun har
lagt i udvalget.
Beretningen er godkendt uden bemærkninger
PR udvalg:
Mona Andersens beretning vedlagt
Beretningen er godkendt uden bemærkninger
6. Regnskab aflægges af kassereren, til godkendelse
Pia Steffensen gennemgik regnskabet. Regnskab vedlagt.
En enkelt bemærkning angående en fejl under Aktiver – fejlen skyldtes en regnefejl
Regnskabet er godkendt
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Flemming Nielsen, der modtager genvalg
Mette Nørgaard, der modtager genvalg
Flemming Nielsen og Mette Nørgaard begge enstemmigt valgt
8. Valg af revisorer.
På valg er:
Poul Nørgaard
Poul Nørgaard modtog valg og blev enstemmigt valgt

9. Valg af mindst 3 udvalgsmedlemmer til hvert udvalg:
1. Køreudvalg
Anne Grethe Nørgaard
Finn Qvist – modtager ikke genvalg
Kaja Beer
Lene Bertram
Kim Larsen – modtager ikke genvalg
Kurt Larsen
Poul Nørgaard
Hans Henrik Bak, Per Beer, Kaj Thyboe og Oluf Sigh stillede op.
Alle øvrige der genopstiller og de nye opstillede blev enstemmigt valgt.
2. Breddeudvalg
Klaus Johansen
Per Beer – modtager ikke genvalg
Erik Nielsen
Jannie Rebsdorf og John Christensen stillede op.
Klaus Johansen, Erik Nielsen, Jannie Rebsdorf og John Christensen blev enstemmigt
valgt.
3. Cafeteriaudvalg
Aase Bak
Helle Aagaard
Kaja Beer
Kristina Larsen – modtager ikke genvalg
Kate Rafn og Rikke Mortensen stillede op
Alle øvrige der genopstiller og de nye opstillede blev enstemmigt valgt.
4. Areal- og materiel udvalg
Kurt Larsen – modtager ikke genvalg
Richard Hansen
Ove Larsen –modtager ikke genvalg
Anders Braskø og Bjarne Bertelsen stillede op og blev sammen med Richard Hansen.
enstemmigt valgt
5. Pløje og Brugskørselsudvalg
Bjarne Bertelsen
Per Beer
Richard Hansen
Jens Peter Pedersen
Lone Hjortlund
Kirsten Donslund – modtager ikke genvalg
Ole Kockholm stillede op
Alle øvrige der genopstiller og Ole Kockholm blev enstemmigt valgt.
6. PR udvalg
Peter Andersen

Mona Andersen
Mette Nørgaard
Alle modtog genvalg og blev enstemmigt genvalgt
10. Valg af fanebærer
Jens Peter Pedersen (til fods)
Harry Pedersen (til fods)
Mona Andersen (til vogn)
Ole Kokholm (til vogn)
Alle fanebærere blev enstemmigt genvalgt
11. Fastsættelse af årskontingent for næstkommende år efter indstilling fra bestyrelsen
Der foreslås fra bestyrelsens side at kontingentet fremover er som følger:
Medlemskab
300 kr.
Abon. Køresporten
235 kr.
Pr. person ekstra på adr. 150 kr.
Medlemskab forening/institution
incl. blad:
1000 kr.
Det blev foreslå.et at der i julebrevet sættes en deadline for hvornår Køresporten skal
meldes fra
Forslag til kontingent vedtaget
12. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
13. Kåring af årets hjælper 2010
Årets Hjælper 2010 blev i år Ove Larsen
14. Eventuelt
Hvis vi skal have flere kuske til Jylland, bør kuskene kvalificerer sig i Danmark og ikke
i f.eks. Sverige og Tyskland. Det foreslås at dette tages med til hovedbestyrelsesmødet.
Flemming svarer at der er tænkt på dette, at der allerede er tænkt på ovenstående, på
den måde at der skal køres mindst et stævne i Jylland.
Poul Erik Pedersen: Køreudvalget har taget beslutning om at dispenserer for
deltagelse i udenlandske stævner, da mange af elitekuskene har brug for at deltage i
de internationale stævner for at få kvalificeret modstand.
Anne Grethe Nørgaard mener ikke der ret mange der kører i udlandet, så det vil være
et meget lille problem.
Flemming Nielsen efterlyser flere brugere i Driving. MKS vil gerne være med til lave
et kursus i vinter, så der kan blive uddannet flere dygtige brugere til programmet.
Flemming Nielsen orienterer om at der er kommet et forslag om at der i 2012 afholdes
DM på Vilhelmsborg, således at de respektive køreforeninger gik sammen om at
afholde DM. Det kunne så være en mulighed at der hver anden gang afholdes DM
henholdsvis på Sjælland og i Jylland.
Sten Markussen orienterede om at der er planer om en tur på Hærvejen i 2011.
Breddeudvalget vil tage kontakt mhp. Planlægning af turen.
Forslag fra Mona Andersen om at Køresporten kan læses på Internettet, og at der så

betales en given sum for at læse Køresporten på denne måde. Dette kan tages med til
hovedbestyrelsesmødet. Det er et meget flot blad, men opsætningen er meget dyr.
Poul Erik orienterer: Ole Jespersen har valgt at stoppe inden længe, og det bliver
måske vanskeligt at finde en afløser til jobbet. Der er planer om at gå sammen med
Dansk Rideforbunds blad og på den måde komme ud til mange flere læsere
Jens Peter Pedersen foreslår at der på sigt ændres i vedtægterne paragraf 18 stk. 1
vedrørende skriftlig opstilling af kandidater. Bestyrelsen vil se på dette.
Jens Peter Pedersen takkede for god ro og orden.

