Referat Generalforsamling Hagested forsamlingshus 28/1 2017
Valg af dirigent: Steen Hansen
Valg af referent: Heidi Turi Montan
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt varslet.
1:
Formandens beretning
- Se vedlagte
2:
Beretning fra hovedområdet Sport
 Alle Faxi stævnerne har været godt besøgt i år
 Der blev ikke i 2016, og ej heller i det kommende år arrangeret de større stævner på Hedeland, da
arbejdet er for arbejdskrævende for bestyrelsen, idet vi ikke har noget stævneudvalg til at hjælpe med
opgaverne. Der opfordres til at medlemmerne melder sig at hjælpe, hvis de ønsker at Faxi skal afholde
DRL stævner på Hedelandn.
 Mange Faxi medlemmer er repræsenteret ved diverse stævner rundt omkring i landet.
3:
Beretning fra hovedområdet Natur
 Faxi`s fællesrideturene er godt besøgt, selvfølgelig lidt færre jo længere det er væk.
4:
Beretning fra hovedområdet Avl


Bygningsbedømmelse og avlslinie aften hos Helle. En spændende og hyggelig eftermiddag og aften.

Beretningerne godkendes af generalforsamlingen.
5:
Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
- Offentliggøres på faxi-klubben.dk og er sendt ud på mail til klubbens medlemmer 21/1 2017.
Det forventede underskud skyldes primært den nye opvarmningsbane
Regnskabet godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremlægger budget for 2017.
- Offentliggøres på faxi-klubben.dk og er sendt ud på mail til klubbens medlemmer 21/1 2017.
- Kommentar til budget: Hvis nogle har forstand på og lyst til at reparere vores gamle traktor, vil det være
dejligt, da det vil spare lidt på budgettet. Henvendelse til Michael Boberg.
- Budgettet godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent for 2018.


Dette godkendes af generalforsamlingen

Indkomne forslag fra medlemmerne:


Ingen indkommende forslag

Aktiviteter for 2017:
 Se vedlagte




Det besluttes at klargøring til dyreskue/bygningsbedømmelse den 3/5 kun er for klubbens medlemmer,
som skal til dyreskue, hvis der er tale om at have hest med. Alle klubbens medlemmer er velkomne til at
komme og deltage uden hest.
Alle har mulighed for at byde ind med ideer til arrangementer, som de har lyst til at arrangere.

Forslag til aktiviteter:



Det foreslås, at der indføres et klippekort til juniorer med tilskud til undervisning.
Det foreslås, at der i klubregi tilbydes undervisning af uddannet underviser, tilmelding skal ske via
Sporti, da man desværre ofte oplever at folk melder fra kort før undervisningen finder sted.

8.
Valg til bestyrelsen, samt suppleanter, der vælges for 1 år:
Formand: Nete Jørgensen genvælges
1 Bestyrelses for 2 år: Jesper Swahn vælges
1 Bestyrelsesmedlem for 1 år: Karin Prip Eriksen vælges
3 Suppleanter for 1 år: Ann Dietz fortsætter
Stine Weinreich vælges
Heidi Larsen vælges
9.
Valg af 2 revisorer, vælges for 1 år.
Heidi Møller vælges
Karin Elmquist vælges
10.
EVT.
Bent Jensen ( B.J.) stiller forslag om at klubben anskaffer sig en vibrator tomle til brug på banerne. B.J.
kender til en brugt tomle der er til salg. B.J. vil undersøge prisen. Der kommer kommentar om hvor
trommelen skal opbevares, evt. reparationer og risiko for at den bliver stjålet.
Marianne Knudsen tilbyder at klubben kan låne en lille køkkenvogn af hende. Den skal dog hentes og
afleveres på hendes adresse og i samme stand.
Merete Kofoed forslår at klubben laver et Faxi jubilæumskor/sang i forbindelse med at DI har 50 års
jubilæum næste år. Vi har mange i klubben der er gode til at synge og det vil være dejligt med en Faxi sang
og et lille kor til vore arrangementer.
Der gives vin til flere medlemmer, som tak for deres arbejde for klubben.

