Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening
Torsdag d. 10. november 2011 kl. 19:30 på Holtegaard
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Ref:
Hans Henrik Bak blev enstemmigt valgt, der efterfølgende konstaterede at
generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
2. Valg af stemmetællere
Ref:
Rita Cassøe og Britt Nielsen blev enstemmigt valgt
3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år med
godkendelse heraf
Ref:
Formandens beretning er vedlagt, og enstemmigt vedtaget.
Dog var der en bemærkning mht. ordet Pæletræk, der gøres fra Pløje og Brugskørselsudvalgets
side opmærksom på, at det bør betegnes Brugstræk.
4. Godkendelse af de foreslåede udvalg
De nuværende udvalg foreslås at fortsætte uændret
Ref:
Det blev enstemmigt vedtaget.
5. Beretning fra udvalgene, hvori udvalgets virksomhed i det forløbne år
samt forslag til næste års aktivitetsniveau gennemgås
Generalforsamlingen giver efterfølgende en tilkendegivelse af beretningen.
Ref:
Beretning fra Køreudvalget af Poul Nørgaard, da formand Anne Grethe Nørgaard var
fraværende. Beretningen vedlagt.
Beretning enstemmigt vedtaget
Beretning fra Breddeudvalg af formand Klaus Johansen
Arrangementer i for Åbent hus – junior dagen. Der har været god hjælp og meget velvilje til at
møde op med heste og vogne.
Løvspringsturen var en stor succes, med rigtig flot vejr, desværre var der kun 4 vogne.
Sommerferie ugen gik fint, dog var der ikke så mange, men de der var her havde nogle rigtig
gode dage.
Åbent hus – junior dagen i efteråret var en meget stor succes, med bl.a. ringridningskørsel.
Der var også en løvfaldstur, der i første omgang skulle have været i Hammer Bakker. Dette
kunne ikke lade sig gøre, hvorfor den blev flyttet til Hals. Den blev dog aflyst pga. vejret.
Klaus Johansen takkede de andre udvalg og andre, der har været hjælpsomme i forbindelse
med diverse arrangementer.
Beretning enstemmigt vedtaget.
Beretning fra cafeteria udvalget af formand Aase Bak
Aase er utrolig glad for det nye køkken. Aase fortalte, at der i år er valgt at indtægtsføre

forplejning af hjælpere på cafeteriakontoen og udgiftsføre dem på stævnerne.
Der bliver bespist rigtig rigtig mange hjælpere.
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Aase takkede for den hjælp, der gives cafeteria udvalget, bl.a. for hjælp til bagning af kage.
Helle Aagaard og Kaja Beer fik, i forbindelse med de stopper i udvalget, en stor tak og en
flaske vin som tak for arbejdet i udvalget.
Beretningen enstemmigt vedtaget.
Beretning fra Materiale udvalget af formand Richard Hansen
Richard Hansen oplyste at bl.a. græsset kunne have været klippet bedre.
Der er ryddet op i materiale rummet, der er blevet gjort god brug af den store vogn til transport
af materiale til banerne.
Beretning enstemmigt vedtaget
Beretning fra Pløje af Bjarne Bertelsen
Bjarne Bertelsen orienterede om pløjedag i foråret hos Aage og Birte, brugstræk på Holtegaard
og pløjedag i efteråret i Hals.
Planen er at det bliver de samme aktiviteter i 2012
Beretning enstemmigt vedtaget
Beretning fra PR udvalget af formand Mona Andersen
Beretning vedlagt
Mona Andersen fik, i forbindelse med hun stopper i udvalget, en stor tak og en flaske vin som
tak for arbejdet i udvalget.
Beretning enstemmigt vedtaget
6. Regnskab aflægges af kassereren, til godkendelse
Ref:
Regnskab vedlagt som bilag.
Regnskab enstemmigt vedtaget.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Pia Berg Steffensen – modtager genvalg
Ref:
Pia Berg Steffensen blev enstemmigt genvalgt
8. Valg af revisorer.
På valg er:
Poul Nørgaard
Ref:
Poul Nørgaard blev enstemmigt genvalgt
9. Valg af mindst 3 udvalgsmedlemmer til hvert udvalg:
1. Køreudvalg
Anne Grethe Nørgaard
Kurt Larsen
Kaja Beer
Per Beer
Lene Bertram
Poul Nørgaard
Hans Henrik Bak
Oluf Sigh
Alle ovenstående genopstiller
Kaj Thybo – modtager ikke genvalg
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Nyopstillet: Vandy Nielsen
Jeppe Seedorf
ønskeligt med yderligere 1-2 medlemmer
Ref:
Det siddende udvalg og de nyopstillede er enstemmigt valgt.
Der vil efterfølgende blive indkaldt yderligere adhoc hvor det er nødvendigt.
2. Breddeudvalg
Klaus Johansen
Janie Rebsdorf
Erik Nielsen
John Christensen
ønskeligt med yderligere 1-2 medlemmer
Ref:
Alle blev enstemmigt genvalgt
Der indhentes ved behov medlemmer adhoc
3. Cafeteriaudvalg
Aase Bak
Helle Aagaard – modtager ikke genvalg
Kaja Beer – modtager ikke genvalg
Kate Rafn – modtager ikke genvalg
Rikke Mortensen – modtager ikke genvalg
Nyopstillet: Heidi Sørensen
ønskeligt med minimum yderligere 2 medlemmer
Ref:
Aase Bak og Heidi Sørensen blev enstemmigt genvalgt.
Der vil efterfølgende blive indkaldt yderligere adhoc hvor det er nødvendigt.

4. Areal- og materiel udvalg
Richard Hansen
Anders Braskø
Bjarne Bertelsen
Alle genopstiller
Ref:
Alle blev enstemmigt genvalgt
5. Pløje og Brugskørselsudvalg
Bjarne Bertelsen
Jens Peter Pedersen
Lone Hjortlund
Per Beer
Richard Hansen
Ole Kokholm
Alle genopstiller
Ref:
Alle blev enstemmigt genvalgt
6. PR udvalg
Peter Andersen
Mette Nørgaard
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Mona Andersen – modtager ikke genvalg
ønskeligt med yderligere 2 medlemmer
Ref:
Elisabeth Stetkær stiller op.
Peter Andersen, Mette Nørgaard og Elisabeth Stetkær blev enstemmigt valgt.
Mark Stetkær vil fungere som adhoc medlem.
10. Valg af fanebærer
Jens Peter Pedersen (til fods)
Harry Pedersen (til fods)
Mona Andersen (til vogn)
Ole Kokholm (til vogn)
Ref:
Alle 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.
Der foreslås fra bestyrelsens vegne at kontingent fortsætter uændret.
Ref:
Dette blev enstemmigt vedtaget.
12. Behandling af indkomne forslag
Følgende forslag til ændring i Vendsyssel Køreforenings vedtægter er indkommet:
§ 18 stk. 1 Opstilling af kandidater til bestyrelsen og udvalgene skal ske skriftligt. Genvalg kan
finde sted
ønskes ændret til
§ 18 stk. 1 Opstilling af kandidater til bestyrelsen og udvalgene kan ske mundtligt. Genvalg
kan finde sted
Ref:
Forslaget enstemmigt vedtaget
13. Kåring af årets hjælper 2011
Årets hjælper blev i år ikke en enkelt hjælper, men et ”hjælper-team” hvilket vil sige at 3
personer fra sekretariats arbejdet blev valgt:
Lene Bertram, Kaja Beer og Poul Nørgaard.
Begrundelse vedlagt
14. Eventuelt
Birgitte Jensen efterlyser mere om de større stævner.
Flemming Nielsen orienterer om NM i 2013. Sidst det blev holdt, var der 25 deltagere. Kan det
lade sig gøre, er der en ide om at NM afholdes i forbindelse med et landsstævne. Flemming
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Nielsen efterlyser opbakning fra generalforsamlingen til at afhold NM.
Vendsyssel Køreforening skal afholde DM i 2016, og Flemming Nielsen efterlyser holdning til
om VK skal sige ja, som bestyrelsen påtænker, til at afholde NM, selvom VK også skal
afholde DM i 2016.
Flemming Nielsen fortæller at der fra forbundets side efterlyses et lidt lavere niveau mht.
”pynten” omkring et stævne. Det sportslige skal være i orden – det er det vigtigste, Pynten må
komme i anden række.
Flemming Nielsen fortæller at der fra DKFs side er ønske om at der på landsplan oprettes et
udvalg, der tager sig af koordinering af de forskellige arrangementer i de respektive
køreselskaber.
Også en koordinering af de forskellige sommerture.
DKF foreslår at forhandlere sender de kunders navne ind til DKF, der så vil sende navnet til
det køreselskab der ligger nærmest at de der køber seletøj hos forhandlere og ikke er medlem
af en køreforening, får deres
Richard Hansen kommentere til koordineringen af sommerturene, at det kan blive vanskeligt at
planlægge, da der kan komme betydeligt flere vogne hos de forskellige værter. Dette kan
vanskelig gøre det at finde værter.
Hans Mathiesen kommentere, at der ikke er så lang tid til at planlægge NM, i forhold til bl.a.
at få anlagt arealet til NM.
Birgitte Jensen kommenterer at der er for lang tid mellem de to mesterskaber, mht. anlægning
af baner m.m. Hvis banerne skal sløjfes ind imellem.
Mona Andersen fortæller at VKs vogne ikke bliver behandlet ordentligt. De er meget beskidte
når de sættes i stalden, der er til tider også f.eks. et katteøje der er slået af. Desuden er der ikke
kommet noget ind i leje.
Pia Berg Steffensen orienterer at der ikke er blevet gjort nok for at gøre opmærksom på
reglerne. Der skal sættes laminerede regelsæt på hver enkelt vogn.
Hans Henrik Bak sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.
Flemming Nielsen efterlyser til slut at alle søger efter deltagere til Cafeteria udvalget, og
takkede også for god ro og orden.
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