Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021
i Vejleegnens Fjordheste
Tid: Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 19.00 – ankomst fra kl. 18.30.
Sted: Rævehøj v. Birthe og Erik Therkelsen, Linnetvej 124, 7100 Vejle
Dagsorden
•
•
•
•
•
•
•

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Afsløring af Årets Sportshest, Årets Hoppe og Årets Avler.
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg:

•
•

Valg af suppleant - Der vælges én suppleant for 2 år
Valg af bilagskontrollant - Der vælges én bilagskontrollant for 2 år
På valg:

•
•

Louise Mandrup (modtager ikke genvalg)
Agnethe Mandrup Thomsen (modtager genvalg)
Marie Louise Solgaard (modtager genvalg)

Birthe Mandrup Therkelsen

Aktiviteter for det igangværende år
Evt.

Foreningen er vært med kaffe og kage. Øl og sodavand kan købes via Mobilepay.
Tilmelding med navn og telefonnummer er nødvendig af hensyn til eventuel smitteopsporing.
Tilmelding skal ske til info@vejleegnensfjordheste.dk eller via besked til vores facebookside.
SU. senest d. 24. maj.
OBS! Vi opfordrer til, at man bliver testet for Corona inden fremmøde, samt følger gældende
anbefalinger ift. Covid-19. Læs mere om de gældende anbefalinger på https://www.sst.dk/da/corona
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Agnethe Mandrup Thomsen, Marie Louise Solgaard, Tanja Glerup, Dorthe Arp Schmidt & Louise Mandrup

Forslag 1
Forslagsstiller:
Bestyrelsen
Emne:
Revidering af paragraf omkring afholdelse af generalforsamling
Begrundelse:
Generalforsamlingen har de seneste år været afholdt i marts måned, så derfor ønskes paragraffen
ændret til at generalforsamling afholdes i første kvartal. Dette er for at opdatere paragraffen til
det som gøres i praksis, men også for at sikre, at generalforsamlingen kan afholdes tidligere, hvis
dette skulle blive nødvendigt et år, uden at paragraffen skal ændres.
Afholdelse af generalforsamling i 1. kvartal giver også luft til bestyrelsens øvrige arbejde, der ligger
i foråret, samt letter processen ved et kasserer-skifte i bestyrelsen.
Samtidig ønskes det rettet at indvarsling af generalforsamling skal ske 14 dage før afholdelsen, i
stedet for 8 dage, for at tilgodese vores medlemmer.
Desuden ønsker vi at emner der ønskes behandlet skal indsendes til formanden senest 15. januar, i
stedet for 15. marts, så bestyrelsen har mulighed for at kigge på de indsendte emner forinden
generalforsamlingen som, med tilretningen omkring afholdelse i 1. kvartal, principielt kan afholdes
i februar.
I pkt. 1 ønskes det rettet at der i stedet for 2 revisorer (omdøbt bilagskontrollant), vælges 1
bilagskontrollant hvert år for to år, som er det der sker i praksis.
Derudover vil vi gerne have tilføjet at der vælges 1 bilagskontrollant-suppleant hvert år for 1 år.
Nuværende:
§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes i april måned og indvarsles efter bestyrelsens
bestemmelse senest 8 dage før afholdelsen. Emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen
indsendes til formanden senest 15. marts.
Pkt. 1 På generalforsamlingen skal aflægges beretning om foreningens virksomhed i det
forløbne år, og det reviderede regnskab forelægges, og der vælges bestyrelse og 2 revisorer.
Sagerne afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Pkt. 2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes dersom bestyrelsen finder dette
fornødent eller at 1/3 af medlemmerne ønsker dette.
Forslag til ny:
§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes i første kvartal, og indvarsles efter bestyrelsens
bestemmelse senest 14 dage før afholdelsen. Emner, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen indsendes til formanden senest 15. januar.
Pkt. 1 På generalforsamlingen skal aflægges beretning om foreningens virksomhed i
det forløbne år, og det reviderede regnskab forelægges, og der vælges bestyrelse og 1
bilagskontrollant hvert år for to år. Derudover vælges 1 bilagskontrollant-suppleant hvert år for 1
år. Sagerne afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Pkt. 2 Ekstraordinær generalforsamling afholdes dersom bestyrelsen finder dette
fornødent eller at 1/3 af medlemmerne ønsker dette.

Forslag nr. 2
Forslagsstiller:
Bestyrelsen
Emne:
Tilføjelse til paragraf omkring bestyrelsens medlemmer
Begrundelse:
I vedtægterne er bestyrelsessuppleanterne ikke nævnt. Vi vil gerne have skrevet ind i vedtægterne
at der hvert år vælges en bestyrelsessuppleant for to år, da det er dette som sker i praksis.
Nuværende:
§ 6 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og vælges for 2 år, den mindste halvdel afgår første år ved
lodstrækning. Bestyrelsen vælger formand og kasserer. Formand og kasserer er ikke på valg
samtidig. Kassererne er automatisk bemyndiget i samarbejde med formanden, med fuldmagt til at
disponere over foreningens likvide kapital. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Forslag til ny:
§ 6 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og vælges for 2 år, den mindste halvdel afgår første år ved
lodstrækning. Bestyrelsen vælger formand og kasserer. Formand og kasserer er ikke på valg
samtidig. Kassererne er automatisk bemyndiget i samarbejde med formanden, med fuldmagt til at
disponere over foreningens likvide kapital. Foreningen tegnes af formanden og kassereren.
Pkt. 1 Derudover vælges hvert år en bestyrelsessuppleant for to år.

Forslag 3
Forslagsstiller:
Bestyrelsen
Emne:
Revidering af paragraf omkring betaling af kontingent
Begrundelse:
I den tidligere paragraf skal årets kontingent være betalt inden d. 1. juni det pågældende år, men
da generalforsamlingen afholdes i 1. kvartal (hvis forslag 1 godkendes), kan vi ikke sikre os at alle
der stemmer ved generalforsamlingen har stemmeret, hvilket opnås ved betaling af kontingent.
Vi vil derfor gerne ændre datoen, således at kontingent skal være betalt inden afholdelse af
generalforsamling.
Her vil vi gerne sætte datoen til 1. februar, så der stadig er mulighed for at afholde
generalforsamling i februar, hvis dette ønskes et år. Vi mener ligeledes at 1 februar er en rimelig
betalingsfrist, da kontingentopkrævning udsendes 1. januar.
Ved at ændre datoen sikrer vi samtidig at der ikke er medlemmer som opnår ”gratis”
medlemsfordele ved at forblive medlemmer indtil 1. juni.
Nuværende:
§ 7 Årets kontingent skal være betalt inden d. 1. juni det pågældende år.
Forslag til ny:
§ 7 Årets kontingent skal være betalt inden d. 1. februar det pågældende år.

Forslag nr. 4
Forslagsstiller:
Bestyrelsen
Emne:
Revidering af paragraf omkring udmelding af foreningen
Begrundelse:
Den nuværende paragraf stammer tilbage fra dengang foreningen var hingsteholder, og enkelte
foreningsmedlemmer havde betalt for udgifter ifb. med at foreningen var hingsteholder.
Derfor er sætningen “Ved udmeldelse må vedkommende tilsvare sin andel i foreningens gæld
efter bestyrelsens opgørelse” ikke længere aktuel, og vi ønsker at fjerne denne, således at vi sikrer
at nye medlemmer, som ikke er bekendt med foreningens økonomi, ikke lader sig skræmme af
dette inden indmeldelse.
Ligeledes er datoen for udmeldelse ændret til 1. februar, så dette stemmer overens med datoen
for kontingentbetaling, hvis forslag 3 godkendes.
Nuværende:
§ 8 Dersom et medlem ønsker at udmelde sig af foreningen, skal dette fremsættes skriftligt til
formanden inden d. 1. januar. Ved udmeldelse må vedkommende tilsvare sin andel i foreningens
gæld efter bestyrelsens opgørelse og har ingen krav for eventuel formue.
Forslag til ny:
§ 8 Dersom et medlem ønsker at udmelde sig af foreningen, skal dette fremsættes skriftligt til
formanden eller kasserer inden d. 1. februar. Ved udmeldelse har vedkommende ingen krav for
eventuel formue.

Forslag nr. 5
Forslagsstiller:
Bestyrelsen
Emne:
Tilføjelse til paragraf omkring foreningens opløsning
Begrundelse:
Den nuværende paragraf indeholder ingen info om hvad der skal ske med foreningens formue,
såfremt det besluttes at foreningen skal opløses. Vi vil gerne tilføje at foreningens eventuelle
formue skal anvendes efter generalforsamlingens beslutning.
Nuværende:
§ 9 Foreningens opløsning kan kun finde sted, når dette er vedtaget to på hinandens følgende
lovligt indvarslede generalforsamlinger mod 2/3 majoritet.
Forslag til ny:
§ 9 Foreningens opløsning kan kun finde sted, når dette er vedtaget to på hinandens følgende
lovligt indvarslede generalforsamlinger mod 2/3 majoritet.
Pkt. 1 I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens eventuelle formue efter
generalforsamlingens beslutning.

