Generalforsamling Dreki Vikingerne den 13/3 2015 klokken. 10.00
Afholdt på RVC.
Kim bød velkommen, fremmødt var 18 medlemmer incl. bestyrelsen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1: Valg af dirigent.
Jonas blev valgt til dirigent.
2: Bestyrelsens beretning.
Kim fremlagde årsberetningen fra 2015. Vedhæftet dette referat. Årsberetningen
godkendt af Generalforsamlingen.
3: Fremlæggelse af foreningens regnskab.
Ejnar fremlagde det reviderede regnskab.
Der var fra Generalforsamlingen, spørgsmål omkring en fejldateret post i regnskabet
ved punktet, Nordea konto 04.01.2015. Der skulle have stået 04.01. 2016.
Dirigenten fremkom på Generalforsamlingen med et forslag om, at der i fremtiden i
den udsendte dagsorden til Generalforsamlingen, er tilføjet at foreningens regnskab
under dette punkt skal være til godkendelse af Generalforsamlingen. Dette som en
vedtægtsændring. Bestyrelsen undersøger om dette skal ændres.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt af Generalforsamlingen
4: Fremlæggelse af foreningens budget til orientering.
Ejnar fremlagde foreningens budget for 2016. Budgettet vedhæftes dette referat.
Der var spørgsmål omkring ungetilskuddet, med forslag om et evt.
træskæresarbejde kursus for ungemedlemmerne.
5: Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
Medlemskontingent for året 2016. Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingent på
100.00 kr. Dette blev vedtaget.
6: Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

7: Valg af bestyrelsen og suppleant samt ungeobservatører.
A: 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
På valg er Ejnar. Verner og Jan.
Ejnar og Jan genopstiller, Verner vil gerne være suppleant.
Bestyrelsen foreslår Søren Dons til bestyrelsen. Søren opstiller til bestyrelsen.
Til bestyrelsen blev følgende valgt: Ejnar, Søren og Jan.
B: 1 suppleant.
Som suppleant til bestyrelsen blev valgt: Verner
C: 1 – 2 unge observatører.
Ingen kandidater, bestyrelsen opfordrer via mail foreningens medlemmer til dette.
8: Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant blandt foreningens medlemmer, såfremt
foreningen modtager offentlige tilskud på under 300.000 kr. pr. år. Jf § 9. Revisor
og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen.
Som revisor blev valgt: Claus Davidsen.
Som revisor suppleant blev valgt: Ulla Halborg.
A: valg af en ekstern revisor, såfremt foreningen modtager offentlige tilskud på
300.000 kr. eller derover pr. år. Jf. § 9.
Ikke aktuelt for foreningen.
9: Revision af klubbens værdigrundlag jf.§ 3.
Ingen indkomne forslag.
10: Eventuelt:
Arbejdsopgaver i uge 30, ved Lene:
Listen blev gennemgået af Lene, og det var muligt at melde sig på arbejdsopgaver i
uge 30 i 2016. Alle deltagere i uge 30 skal have foreningsrelaterede arbejdsopgaver,
så vores fælles lejr kan fungere. Arbejdsopgaver der ikke blev tildelt deltagende
medlemmer på Generalforsamlingen, uddelegeres af bestyrelsen til de andre
medlemmer der deltager i uge 30. Listen med arbejdsopgaver, både valgte og ikke
valgte arbejdsopgaver, vedhæftes dette referat, så medlemmerne kan se listen.

Mail fra Kristin fra RVC:
Kim fremlagde mail fra Kristin, vedr. arrangementer i uge 30 i 2016. Mailen er
tilsendt til medlemmerne. Der var en åben diskussion om Dreki Vikingernes mængde
af faste arbejdsopgaver i åbningstiden. RVC vil gerne have at Dreki deltager i flere
faste daglige opgaver. Søren vil gerne vide mere om arbejdsopgaven omkring
Tingmødet. Kristin ankom og deltog i resten af generalforsamlingen. Hun har brug
for at Dreki deltager i Tingmødet, for at vi som hestefolk kan klage over en købt
hest. At deltage er et tilbud til Dreki’s medlemmer, men ikke et krav. Tingmødet er
tirs-ons og torsdag i uge 30. Kristin kommer med et oplæg til dette, samt et oplæg til
hvordan hestehandlerne skal/kan laves. Hestestriglings tiden sættes ned til at være
30 minutter. Tidsrummet kommer til at fremgå i programmet fra RVC. Pakheste
foregår fra kl. 11.30 og frem.
Træskærekursus:
Lis forespørger ang. et træskærekursus. Hun tænker et weekend kursus i september
2016 i Mejls som en nørkleweekend i klub regi. Lis undersøger interessen blandt
medlemmerne.
Kristin og samarbejde med Dreki
Kristin var tilfreds med Dreki Vikingenernes indsats i 2015. Hun informerede lidt om
årets aktiviteter. Kim udsender evt. materiale derom.
Konstitueret bestyrelse:
Den nye bestyrelse i Dreki Vikingerne er:
Formand: Kim Bachmann Iversen
Næstformand: Len Ibsen
Kasserer: Ejnar Beck
Sekretær: Jan Caben Iversen
Bestyrelses medlem: Søren Dons

Referent
Jan Caben Iversen

