Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening
Tirsdag d. 12. november 2015 kl. 19:30 på Holtegaard
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Ref:
Formand Per Beer byder velkommen.
Jens Peter Pedersen indstilles som dirigent. Jens Peter Pedersen modtager valg og vælges
enstemmigt.
Jens Peter Pedersen konstaterer at generalforsamling er lovligt indvarslet og dermed
beslutningsdygtig, hvorefter dagsordenen bliver gennemgået.
2. Valg af stemmetællere
Ref:
Marianne Kruse Johansen og Jonna Kristensen bliver foreslået som stemmetæller og vælges
enstemmigt.
3. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år med
godkendelse heraf
Ref:
Formand Per Beer fremlægger beretning.
Aage Rasmussen blev mindet med et minuts stilhed.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning vedlagt som bilag.
Per Beer har valgt at stoppe et år før valg og Per Beer fik tak for arbejdet i det forgangne år.
4. Godkendelse af de foreslåede udvalg
De nuværende udvalg foreslås at fortsætte uændret
Ref:
Der er ingen kommenter til det og de nuværende udvalg fortsætter
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
Formand Anne Grethe Nørgaard aflagde beretning. Denne er vedlagt som bilag.
Tak til afgående udvalgsmedlemmer.
Magnus Qvist hyldes for sin titel som Nordisk Mester for juniorer.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning er vedlagt som bilag.
Beretning fra Breddeudvalg
Formand Lene Lambertsen aflagde beretning. Denne er vedlagt som bilag.
Tak til afgående udvalgsmedlemmer Lasse Folmersen, Per Beer og Mette Nørgaard.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning er vedlagt som bilag.
Beretning fra Areal- og Materiale udvalget
Formand Richard Hansen aflagde beretning:

1

Skilte osv er overtaget af køreudvalget, hvilket Richard Hansen takker for. Richard Hansen
forbereder forsamlingen på at udvalget formentlig på sigt skifter navn.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning fra Pløje- og brugskørselsudvalget
Formand Bjarne Bertelsen aflagde beretning:
Der er beklageligvis ikke brugskørsel i VK mere, men interessen er der formentlig ikke.
Pløjning er som vanlig med to pløjedage om året.
Det kniber lidt med at finde steder at pløje. Line de Rosche Larsen giver til kende at forårs
pløjedagen gerne må være hos hendes nabo.
Bjarne Bertelsen opfordrer til at komme til pløjedagene og prøve det.
Tak til afgående udvalgsmedlemmer Per Beer og Line de Rosche Larsen.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning fra PR udvalget
Formand Elisabeth Stetkær aflagde beretning.
Denne er vedlagt som bilag.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
6. Regnskab aflægges af kassereren, til efterfølgende godkendelse
Ref:
Pia Berg Steffensen gennemgik regnskabet der efterfølgende blev enstemmigt godkendt.
Poul Erik Pedersen tilbyder på HF Transports vegne VK at købe traktoren for et symbolsk
beløb, hvilket der takkes ja til.
Ellers ingen bemærkninger.
Regnskabet er enstemmigt godkendt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Pia Berg Steffensen – modtager genvalg
Ref:
Per Beer har valgt at stoppe et år før tid.
Line de Rosche stiller op.
Jens Peter Pedersen orienterer om at bestyrelsen efterfølgende vil konstituere sig.
Pia Berg Steffensen og Line de Rosche Larsen blev enstemmigt valgt.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende: formand Mette Nørgaard, kasserer Pia Berg
Steffensen og sekretær Line de Rosche Larsen. Næstformand vælges på førstkommende
bestyrelsesmøde.
8. Valg af revisorer.
På valg er:
Hanne Hansen – modtager genvalg
Ref:
Hanne Hansen blev valgt enstemmigt.
9. Valg af mindst 3 udvalgsmedlemmer til hvert udvalg:
1. Køreudvalg
Anne Grethe Nørgaard
Poul Nørgaard
Kurt Larsen
Kaja Beer
Oluf Sigh
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Hans Jørgen Hermansen – modtager ikke genvalg
Michael Christensen
Elisabeth Flensted
Hanne Kehlet – modtager ikke genvalg
Ref:
Heidi Nielsen og Charlotte Kokholm stiller op.
Alle vælges enstemmigt.
2. Breddeudvalg
Lene Lambertsen
Per Beer – modtager ikke genvalg
Tina Hansen
Lasse Folmersen – modtager ikke genvalg
Mette Nørgaard – modtager ikke genvalg
Ref:
Kaja Bøjer, Anette og Poul Erik Nielsen stiller op
Alle vælges enstemmigt.
3. Areal- og materiel udvalg
Richard Hansen
Anders Braskø
Bjarne Bertelsen
Ref:
Flemming Nielsen og Jens Peter Pedersen stiller op.
Poul Nørgaard tilbyder at være rådgivende konsulent i udvalget.
Alle er enstemmigt valgt
4. Pløje og Brugskørselsudvalg
Bjarne Bertelsen
Jens Peter Pedersen
Per Beer – modtager ikke genvalg
Richard Hansen
Ole Kokholm
Line de Rosche Larsen – modtager ikke genvalg
Ref:
Alle er enstemmigt valgt
5. PR udvalg
Elisabeth Flensted
Mark Flensted
Ref:
Flemming Nielsen stiller op
Alle er enstemmigt valgt
10. Valg af fanebærer
Jens Peter Pedersen (til fods)
Harry Pedersen (til fods)
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Mona Andersen (til vogn)
Ole Kokholm (til vogn)
Ref:
Mona Andersen tilkendegiver at det betyder utrolig meget for pårørende, at fanen er med ved
begravelser.
Alle stiller op og vælges enstemmigt.
11. Fastsættelse af årskontingent for næstkommende år efter indstilling fra bestyrelsen
Der foreslås fra bestyrelsens side at kontingentet fremover er som følger:
Medlemskab
350 kr.
Abon. Køresporten
200 kr. (pris afhængig af beslutning på hovedbestyrelsesmøde)
Pr. person ekstra på adr.
150 kr.
Medlemskab forening/institution
inkl. blad:
1250 kr.
Ref:
Bliver prisen på Køresporten sat op på hovedbestyrelsesmødet, vil prisen stige tilsvarende for
Vendsyssel Køreforenings medlemmer.
Kontingent godkendes enstemmigt.
12. Behandling af indkomne forslag
1. Drøftelse af afholdelse af Internationalt stævne i 2016. Dette i forbindelse med
Danmarksmesterskabet d. 21-24. juli 2016. Afholdelse af internationalt stævne er dog betinget
af, at der kommer sponsor midler ind.
2. Drøftelse af evt. afholdelse af Europamesterskabet for juniorer og youngdrivers i 2018.
3. Fremtidige indkaldelser til generalforsamlingen og andet via mail
Ref:
ad 1: Der diskuteres bredt om kombinationen. Der udtrykkes bekymring for om
Danmarksmesterskabet vil drukne lidt i det internationale stævne. Arbejdsmæssigt er det stort
set det samme om det er begge stævner eller kun det ene.
Det giver de danske kuske gode muligheder hvis de får mulighed for at kunne køre to
internationale stævner i Danmark.
Der er opbakning for at gennemfører internationalt stævne sammen med
Danmarksmesterskabet
ad 2: Det er i god tid at tage en snak om afholdelse af Europamesterskabet for junior og Young
drivers, men det er nødvendigt. VK er blevet opfordret til at afholde mesterskabet.
Der stilles spørgsmål ved om det er muligt at finde hjælpere til stævnet. Kaj Thybo fortæller at
det kan være en stor opgave, men til det internationale stævne var der overflod af hjælpere.
Ved Polen blev mesterskabet afholdt med deltagelse af 1-spand. Dette kunne også være en
mulighed, hvilket også vil være en fordel økonomisk.
Der er opbakning for at søge om afholdelse af Europamesterskabet for junior og Young
drivers.
ad 3: Mette Nørgaard orienterer om mulighed for at modtage indkaldelse m.m. Begrundelsen
er at porto i nær fremtid vil stige fra 10 kr til 19 kr for et alm brev og langt de fleste gerne vil
modtage via mail.
Det besluttes at der – sammen med julebrevet – sendes et notat ud, hvor man kan tilmelde sig
til at få tilsendt diverse indkaldelser m.m via mail. Der vil naturligvis fortsat være mulighed
for at få tilsendt via almindelig brev.
13. Kåring af Årets Hjælper 2015
Ref:
Årets hjælper blev meget velfortjent Kurt Larsen og co – Inge Larsen, Michael Christensen og
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Tina Hansen.
14. Eventuelt
Ref:
a. Peter Andersen opfordrer til at der sendes billeder til kalenderen 2016.
b. Sten Marcussen takker på Oldenborg Kvadrillens vegne for muligheden for at benytte VKs
baner til træning. Hjælpen går også den modsatte vej, da Oldenborg Kvadrillen altid er
velvilligt stiller op når VK har brug for show m.m.
c. Kaj Thybo orienterer om at Tech college har kontakt med en skole i Tyskland, der gerne vil
have besøg. Det er en skole, der er hesterelateret.
d. Anne Grethe Nørgaard orienterer om et projekt der hedder ”Hesten i lysets land”
VK vil i samarbejde med Holtegaard B&B og Holtegaard Rideklub finde nogle ruter.
Anne Grethe Nørgaard opfordrer til at VKs medlemmer tegner evt. ruter ind der kunne være
interessante for projektet. Der vil på sigt blive lavet en app, som kan oplyse om både smed, hø
hoteller og ruter. Altså mange relevante oplysninger omkring heste og brugen af samme.
Flemming Nielsen supplerer med, at man skal være opmærksom på man skal have lodsejernes
tilladelse til at færdes på evt. ruter.
e. Mona Andersen efterlyser at der pustes mere liv i show holdet igen.
Anne Grethe Nørgaard efterlyser en person, der vil stå for at være tovholder for showholdet og
opfordrer Mona Andersen til at tage sig jobbet. Dette siger Mona Andersen ja til.
f. Frank Olsen foreslår at der i forbindelse med juleturen køres ind gennem Hjallerup by. Kaja
Bøjer har haft samme tanke.
g. Kim Kruse Johansen spørger ind til VKs holdning til de ændringsforslag, der er indkommet
til DKFs HVB møde. Mette Nørgaard læser ændringsforslagene op. Bred diskussion om
konsekvenserne af evt. vedtagelse af ændringsforslagene.
Der diskuteres bredt om forholdene omkring foreningers medlemskab eller ikke medlemsskab
i DKF.
Jens Peter Pedersen takker ved generalforsamlingens slutning for god ro og orden.
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