
Generalforsamling Dreki Vikingerne Kl.10.00 05.03.2017

Sted: Den Sorte Diamant RVC. Ribe

Dagsorden ifølge vedtægtene:

Fremmødte medlemmer incl. Bestyrelsen ialt 13 medlemmer.

 1: Valg af dirigent:

Jonas blev valgt til dirigent, og konstaterede at Generalforsamlingen er korrekt 
indkaldt.

2: Bestyrelsens beretning:

Formanden Kim fremlagde bestyrelsens beretning for året 2016. 

Beretningen vedlagt referatet. Der fremkom ingen spørgsmål fra medlemmerne.

3: Fremlæggelse af foreningens regnskab:

Ejnar fremlagde foreningens regnskab for året 2016.

Regnskab vedlagt referatet.

Regnskabet godkendt.

4: Fremlæggelse af budget til orientering.

Ejnar orienterede om det kommende budget.

Godkendt.

5: Fastlæggelse af kontingent for medlemmerne.

Bestyrelsen har foreslået uændret kontingent, dette er vedtaget.

6: Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet forslag til Generalforsamlingen.

7: Valg af bestyrelse og suppleanter samt unge observatør

På valg er følgende: Lene og Kim. De modtager gerne genvalg og blev genvalgt uden 
modkanditater.

Til suppleant blev valgt Verner.

De blev ikke valgt ungeobservatører, bestyrelsen tænker på hvem der kan være 
interesseret. Generalforsamlingen har givet mandat til at bestyrelsen må finde 
ungeobservatører. 

8: Valg af revisor og revisorsuppleant m.m.

Som revisor blev valgt Claus Davidsen som suppleant blev valgt Ulla Halborg. 

9: Revision af klubbens værdigrundlag



Bestyrelsen har ingen ændringer og der fremkom ingen forslag fra 
Generalforsamlingen.

10: Arbejdsopgaver uge 30.

Lene fremlagde arbejdsopgaverne i uge 30, så medlemmerne på Generalforsamlingen 
kunne tilmelde sig til arbejdsopgaverne. Hvis der ikke er medlemmer der melder sig til
arbejdsopgaverne, så kan bestyrelsen uddele opgaverne til medlemmerne. 

Nye opgaver: Som udgangspunkt ønsker vi ikke flere arbejdsopgave fra RVC, men vi 
deltager gerne i evt. tingmøder hvis vi har tid dertil.

11: Eventuelt.

Lene har fremstillet medlemskort der skal anvendes af medlemmerne ved 
henvendelse til RVC for årskort.

Der blev talt om fremmede heste udefra, hvor der ikke var blevet fremvist Tro og Love
erklæringer til RVC. Hvad gør vi fremover i forhold til dette. Bestyrelsen taler om dette
og tager det op med RVC.

Ejnar talte om børneattester til medlemmerne og forklarede om fremgangsmåden i 
forhold til børneattester på medlemmerne. Alle medlemmer skal kunne fremskaffe en 
ren børneattest eller bliver de ekskluderet af foreningen.

Ina spurgte til syaftener og foreslog at der evt. kommer udefra kommende 
undervisere. Bestyrelsen modtager gerne ideer fra medlemmerne og er åbne for ideer.
Bestyrelsen udsender planlagte datoer på de kommende syaftener. Bestyrelsen 
udsender mail til medlemmerne, hvor der opfordres til medlemmerne at sende forslag 
ind til bestyrelsen. 

Bestyrelse har konstitueret sig: Bestyrelsen for 2017 er følgende

Formand: Jan Caben Iversen

Næstformand. Søren Dons.

Kasserer. Ejnar Beck.

Sekretær: Lene Ibsen.

Bestyrelsesmedlem: Kim Iversen.

Suppleant: Verner Ibsen.

Referent 

Jan Caben Iversen.


