
Referat af Generalforsamling, 6. april 2016 – og konstituerende 

bestyrelsesmøde 

Til dirigent valgte Per Bundgaard, som konstaterede at Generalforsamlingen 

var rettidigt varslet 

Formandens beretning 

Palle Bisgaard fremlagde formandens beretning, som blev enstemmig 

godkendt og vedtaget 

Regnskabet 

Regnskabet, som blev fremlagt af Lene Andreasen, blev enstemmigt godkendt 

og vedtaget. 

Kontingentforhøjelse 

På grund af kommunens nye tilskudsregler besluttedes det at forhøje 

kontingentet for juniorer fra 300 kr til 400 kr pr år. Forhøjelsen skyldes at 

klubben i givet fald ikke ville kunne modtage det maksimale tilskud fra 

kommunen. Kontingentet for seniorer fastholdes på 500 kr pr. år. 

Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

Valg of bestyrelsesmdlemmer, suppleanter og juniorrepræsentanter 

Per, Vita og Tina, som var på valg til bestyrelsen blev genvalgt. Heidi Amsinck, 

som var suppleant blev valgt til fuldt medlem af bestyrelsen. Michelle 

Rasmussen blev valgt som ny suppleant.  

Caroline Marcher fratrådte som juniorrepræsentant i bestyrelsen og til gengæld 

valgtes henholdsvis Nanna Pedersen og Ida Tardrup Frandsen som nye 

juniorrepræsentanter  

Bestyrelsen er konstitueret således: 

Palle Bisgaard – formand og sekretær 

Telefon: 23292554 – email: palle.bisgaard@bisgard.net 

Lene Andreasen – Kasserer 

Telefon: 30798206 - email: la@lene-andreasen.dk 

Per Bundgaard 

Telefon: 26751505 – email: p.bundgaard@tdcspace.dk 

Vita Boeck 

Telefon: 23310951 – email: vboeck@mail.dk 
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Tina Harde 

Telefon: 30758121 – email: tina.harde@selvang.dk 

Heidi Amsinck  

Telefon: 61607117 – email: heidi@amsinck.net 

Michelle Rasmussen – Suppleant 

email: 31mira05@gmail.com 

Alessandra – juniorrepræsentant 

email: heidi@amsinck.net 

Nanna Pedersen – Juniorrepræsentant 

email: nanna16.pedersen@hotmail.com 

Ida Tardrup Frandsen – Juniorrepræsentant 

email: exmoor-webmaster@live.dk    

Eventuelt 

Ingen punkter blev fremført og Generalforsamlingen sluttede. 

Efter Generalforsamlingen nævnte Tina, at Mie Frederiksen havde tilbudt at 

lave en ny website til klubben – evt med bistand fra Lene F. Kommunen har 

påtalt, at der i den eksisterende site er for stor sammenblanding mellem 

ejerens forretning og klubben, og at det skal holdes adskilt (evt. med links). 

Bestyrelsen bemyndigede Tina til at tage kontakt med Mie og med Charlotte 

for at blive enige om et fælles koncept og komme med et forslag. 

Klubben takker i øvrigt Annette Brugt Rideudstyr for sponsorpræmier til 

Championatsuddelingen! 
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