Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening
Torsdag d. 15. november 2012 kl. 19:30 på Holtegaard
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Ref: Jens Peter Pedersen blev på bestyrelsens opfordring valgt enstemmigt.
Jens Peter Pedersen konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indvarslet og derfor
beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetællere
Ref: Britt Nielsen og Birgitte Nielsen bliver foreslået og vælges efterfølgende enstemmigt.
3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år med
godkendelse heraf
Ref: Formandens beretning vedlagt som bilag.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
4. Godkendelse af de foreslåede udvalg
Bestyrelsen foreslår at de nuværende udvalg fortsætter uændret.
Ref: Forslaget godkendes enstemmigt.
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 formand Anne Grethe Nørgaard
Beretning vedlagt som bilag
Beretning fra Breddeudvalg af formand Janie Rebsdorf
Janie udtrykte stor tak for den store opbakning der altid er, når der afholdes arrangementer.
Af arrangementer fortalte Janie om:
En fantastisk løvspringstur hos Britt og Poul Erik i Hammer Bakker, hvor der var lavet en sjov
konkurrence.
Hjørring Dyrskue: her efterlyser Janie flere besøgende.
Åbent hus dage/junior dag: Mange interesserede og stor tak til VK’s kuske der stiller velvilligt
op og alle hjælperne.
Fremtidige tiltag: Tur på Uggerby Å, Tur til travbanen
Juniordage fortsætter
Flemming tilføjede at VK også deltog i et heste arrangement i Gigantium.
Beretning fra Materiale udvalget af formand Richard Hansen
Richard fortæller at det er en stor opgave og lidt et problem med pleje af græsarealerne. God
hjælp fra Harry Pedersen. Arbejdsdagen druknede lidt i regn, så der skal efterfølgende males
når vejret tillader det. Det er sekretariats og cafeteria vognene der skal males.
Beretning fra Pløjeudvalget af Bjarne Bertelsen
Der har været to pløjedage, med godt vejr og god tilslutning. Ligesom forplejningen er
formidabel. Næste år planlægges tilsvarende to pløjedage.
Beretning fra PR udvalget af formand Peter Andersen
Der har været stor succes med kontakt til medierne i år. Haft besøg af Tv2Nord flere gange –
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de er altid positive.
Peter udtrykker stor tak til de medlemmer, der hjælper med opsætning af plakater til de
forskellige arrangementer.
Peter fortæller om en fantastisk udstilling lavet af Flemming hos Hjørring Maskinstation.
Stor tak til alle vore sponsorer, der altid tager meget venligt mod os.
Peter efterlyser medlemmer der måske har kontakt til evt. sponsorer.
Plan fremover er søgning af fondsmidler og sponsorater til NM, det er her den primære fokus
vil lægge i tiden fremover.
Beretning fra Cafeteria udvalget af formand Aase Bak
Ingen beretning fra Aase Bak bortset fra tak for denne gang.
Flemming Nielsen overrakte Aase vin og blomster og sagde på alles vegne en stor tak for
dejlig mad igennem årene.
6. Regnskab aflægges af kassereren, til godkendelse
Ref: Regnskab vedlagt som bilag
Regnskab gennemgået af Pia Berg Steffensen og dette godkendes enstemmigt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Flemming Nielsen og Mette Nørgaard – begge modtager genvalg
Ref: Begge genvalgt enstemmigt
8. Valg af revisorer.
På valg er:
Poul Nørgaard
Ref: Poul Nørgaard er 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 – genopstiller ikke
Oluf Sigh
Vandy Nielsen – genopstiller ikke
Jeppe Seedorf
Ordstyreren opfordrer til at melde sig
Øvrige medlemmer vælges enstemmigt
2. Breddeudvalg
Klaus Johansen
Janie Rebsdorf
Erik Nielsen
John Christensen
Ordstyreren opfordrer til at melde sig
Øvrige medlemmer vælges enstemmigt
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3. Cafeteriaudvalg
Aase Bak – genopstiller ikke
Ordstyreren opfordrer til at melde sig
Anne Grethe Nørgaard fortæller at NM er dækket ind i forhold til cafeteria driften.
Ordstyreren opfordrer til at melde sig, men må konstaterer der ikke er nogen der er
interesseret.
Der vælges ingen til cafeteria udvalget.
4. Areal- og materiel udvalg
Richard Hansen
Anders Braskø
Bjarne Bertelsen
Ordstyreren opfordrer til at melde sig.
Flemming foreslår at der kan laves en liste af hjælpere, som udvalget har mulighed for at
ringe til når der er behov for specifikke opgaver.
Øvrige medlemmer vælges enstemmigt

5. Pløje og Brugskørselsudvalg
Bjarne Bertelsen
Jens Peter Pedersen
Lone Hjortlund
Per Beer
Richard Hansen
Ole Kokholm
Medlemmerne vælges enstemmigt.
6. PR udvalg
Peter Andersen
Mette Nørgaard
Elisabeth Stetkær
Mark Stetkær vil fungere som adhoc medlem.
ønskeligt med yderligere 2 medlemmer
Peter opfordrer endnu engang VKs medlemmer til at tænke over, hvor der kan findes
sponsorer. Ligesom Mona Andersen opfordrer til at kontakte udvalgets medlemmer med
sponsor emner. Så vil udvalget stå for kontakten.
Ordstyreren opfordrer igen til at melde sig til udvalgsarbejde.
Der orienteres bredt om PR og Sponsor arbejdet i forbindelse med NM
10. Valg af fanebærer
Jens Peter Pedersen (til fods)
Harry Pedersen (til fods)
Mona Andersen (til vogn)
Ole Kokholm (til vogn)
Alle genvælges enstemmigt.
Der er bred diskussion om brugen af fanen. De der har brug for fanen bør kontakte de
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respektive fanebærere. Det er altid godt at fanen er med til forskellige arrangementer.
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
188 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: Pia Berg Steffensen orienterer om at kontingentet for Køresporten nedsættes, da der
fremover årligt udkommer 4 blade i stedet for 5 blade.
Kontingentet vedtages enstemmigt
12. Orientering om Nordisk Mesterskab 2013
Anne Grethe Nørgaard orienterer om Nordisk Mesterskab d. 10-14. juli 2013.
Orientering vedlagt som bilag
13. Behandling af indkomne forslag
Ref: Der er ikke indkommet forslag
14. Kåring af årets hjælper 2012
Årets hjælper 2012 er Jens Peter Pedersen
Begrundelsen for valget: Årets hjælper 2012
- er kendt som et utrolig hjælpsomt menneske
- Et menneske man meget sjældent ringer forgæves til, når der er brug for en hånd.
- et menneske er med sit rolige væsen er god til at samarbejde med alle
- er et stille arbejdsomt menneske, der ikke gør væsen af sin EGEN indsats
- et menneske der gennem tiderne har løftet og stadig løfter rigtig mange forskellig artede
opgaver for Vendsyssel Køreforening
- forskellig artede opgaver som f.eks. at bage en kage – og det er ikke alle der kan det!
- Bage kage eller hjælpe med anlægning af de nye baner – ingen opgave er for lille eller for
stor
- har en smittende latter
15. Eventuelt
Frank Olsen orienterer om etableringen af den nye ride klub på Holtegaard. Der var stiftende
generalforsamling søndag og her blev tegnet godt 30 medlemmer. Der skal gerne på sigt
etableres 10 bokse. Der undervises i hallen og der er etableret rytterstue. Frank takker for lån
af VK’s kuskestue i forbindelse med møder. Der orienteres om koordineringsudvalget.
Sten Marcussen takker på Oldenborg Kvadrillens vegne for godt samarbejde og lån af arealer
til træning. Sten retter en meget stor tak til Hans og Aase Bak for deres store engagement.
Anne Grethe fortæller at Oldenborg Kvadrillen har tilbudt opvisning til NM 2013.
Mona Andersen fortæller om den kommende klubaften hos Kinnerup Hesteartikler.
Flemming Nielsen fortæller om nogle ideer til show med kørsel. F.eks. hver vogn har hvert sit
tema: Batman og Robin, Bamse og Kylling osv. Det vil give rigtig god og anderledes reklame
for køresporten.
Flemming opfordre til at tænke over medlemmer til cafeteria udvalget, måske en nabo, genbo
eller lign der vil tage sig af cafeteriet.
Jens Peter Pedersen takker for god ro og orden, med en god tone hele vejen igennem.
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