Referat fra Generalforsamling i Vendsyssel Køreforening
Torsdag d. 14. november 2019 kl. 19:30 på Holtegaard
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
Ref:
Formand Anne Grethe Nørgaard byder velkommen.
Harry Pedersen indstilles som dirigent. Harry Pedersen modtager valg og vælges enstemmigt.
Harry Pedersen konstaterer at generalforsamling er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig, hvorefter
dagsordenen bliver gennemgået.
2.
Valg af stemmetællere
Ref:
Lene Lambertsen og Kurt Larsen bliver foreslået som stemmetæller og vælges enstemmigt.
3.
Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år med
godkendelse heraf
Ref:
Formand Anne Grethe Nørgaard fremlægger beretning.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning vedlagt som bilag.
4.
Godkendelse af de foreslåede udvalg
De nuværende udvalg foreslås at fortsætte uændret
Ref:
Der er ingen kommentar 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
Afløser for formand Heidi Kjærsgaard Nielsen, Elisabeth Vilsbæk Flensted aflagde beretning.
Tak til afgående udvalgsmedlemmer – Oluf Sigh udgår.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning er vedlagt som bilag.
Beretning fra Baneudvalg
Formand Jens Peter Petersen aflagde beretning.
Tak til afgående udvalgsmedlemmer – ingen udgår.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning fra Pløje- og brugskørselsudvalget
Formand Bjarne Bertelsen aflagde beretning.
Tak til afgående udvalgsmedlemmer – ingen udgår.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning fra Breddeudvalg
Formand Kirsten Damgaard aflagde beretning.
Tak til afgående udvalgsmedlemmer – ingen udgår.

1

Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Beretning er vedlagt som bilag.

6.
Regnskab aflægges af kassereren, til efterfølgende godkendelse
Ref:
Pia Berg Steffensen gennemgik regnskabsåret.
Ingen bemærkninger.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
7.
På valg er:

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Pia Berg Steffensen – modtager genvalg.
Ref:
Pia Berg Steffensen blev enstemmigt valgt.
Harry Pedersen orienterer om at bestyrelsen efterfølgende vil konstituere sig.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende: formand Anne Grethe Nørgaard, kasserer Pia Berg
Steffensen og sekretær Line de Rosche.

8.
Valg af revisorer.
På valg er:
Hanne Hansen – modtager genvalg
Ref:
Hanne Hansen blev enstemmigt valgt.
9.

Valg af mindst 3 udvalgsmedlemmer til hvert udvalg:

1. Køreudvalg
Heidi Kjærsgaard Nielsen
Poul Nørgaard
Kurt Larsen
Anne Grethe Qvist
Michael Christensen
Elisabeth Flensted
Morten Kallehauge
Oluf Sigh – modtager ikke genvalg.
Ref:
Claus Hyttel stiller op.
Magnus Qvist stiller op til PC opgaven.
Alle blev enstemmigt valgt.
2. Breddeudvalg
Kirsten Damgaard
Hanne Nørgaard
Sten Marcussen
Per Beer
Tina Dahl
Lene Bertram
Ref:
Alle blev enstemmigt valgt.
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3. Baneudvalg
Jens Peter Pedersen
Bjarne Bertelsen
Flemming Nielsen
Niels Erik Carstensen
Ref:
Alle blev enstemmigt valgt.
4. Pløje og Brugskørselsudvalg
Bjarne Bertelsen
Jens Peter Pedersen
Ole Kokholm
Line de Rosche
Lars Hansen
Ref:
Mette Nørgaard stiller op.
Alle blev enstemmigt valgt.
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 valgt.
11.

Fastsættelse af årskontingent for næstkommende år efter indstilling fra bestyrelsen

Der foreslås fra bestyrelsens side at kontingentet fremover er som nedenstående, dog kan evt. beslutning om
ændring af DKF-kontingent og pris på køresporten påvirke det endelige kontingent og abonnement.
Medlemskab
350 kr.
Abon. Køresporten
210 kr. Stigning forventes.
Pr. person ekstra på adr.
150 kr.
Medlemskab forening/institution
inkl. blad:
1250 kr.
Ref:
Ingen bemærkninger.
12.
Ref:

Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget

13.
Kåring af Årets Hjælper 2019 og kåring af årets klubmestre
Ref:
Årets hjælper blev meget velfortjent Mona Andersen.
Elisabeth siger tillykke til årets klubmestre som blev svær klasse Magnus Qvist, middelsvær klasse Ove
Larsen og derby Dorthe Fallet – alle tre modtog en seletøjsvogn i præmie.
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14.

Eventuelt
Ref:
Lars Hansen efterspørg flere pløjere og andre medlemmer som har lyst/forslag til hvordan vi
får flere i gang. Flere melder ind og Lars fået gode forslag at arbejde ud fra.
Peter Andersen forslår at sælge vores VK-vogne, da låner ikke behandler lånte vogne med
respekt. Forslaget skal vendes ved næste års generalforsamling. Bestyrelsen vil arbejde på et
låsesystem, så det kan følges, hvem der har lånt VK-vogne.
Lene Lambertsen efterspørg flere klasser til klubmesterskabet – dette er der taget højde for til
næste år, så vi får alle klasser med.
Harry Pedersen takker ved generalforsamlingens slutning for god ro og orden.
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