Kære Faxi-medlemmer
Endnu en jul står for døren og endnu et år rinder snart ud!
Det betyder, at det er tid til at indkalde til den årlige generalforsamling i Faxi klubben.
Samtidig vil bestyrelsen ønsker alle medlemmerne en glædelig jul samt et godt og aktivt islænder
år.

Generalforsamling i Faxi klubben, lørdag den 27. januar 2018
Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling i Faxi klubben. Generalforsamlingen holdes i
Tuse Forsamlingshus, Tuse Byvej 96, 4300 Holbæk.

Program:
Kl. 14.00

Vi starter med Indlæg fra Jan Kretzschmer omkring frivillighedspolitik, et interessant
indlæg som kommer os alle ved.

Kl. 14.30

Præsentation af Hedelandsprojektet ved Leif Andersen

Kl. 16.00

Generalforsamlingen starter

Kl. 18.00

Spisning – kræver tilmelding

Vi opfordre jer til at tilmelde jer til generalforsamlingen så der er kaffe og kage til alle.
Spisningen kræver tilmelding og koster følgende:
For medlemmer af Faxi: kr. 100,00
Ikke medlemmer:

kr. 200,00

Børn under 13 år:

kr. 50,00

Børn under 3 år er gratis
Seneste tilmelding til spisning er den 17. januar 2018.
Tilmelding til generalforsamling og spisning skal ske til mail: formand@faxi-klubben.dk
Betaling til spisningen skal ske på mobil pay: 22 66 59 46 (Mogens Buskbjerg) eller til foreningens
kontonr.: Danske Bank 4691- 0003389294, med angivelse af navn.

Dagsorden for generalforsamlingen:
Indskrivning
(Registrering samt kontrol af stemmeret for de fremmødte medlemmer)
2. Valg af dirigent og referent.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Bestyrelsen fremlægger budget, og herunder forslag til fastsættelse af kontingent
for det efterfølgende år.
Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse til kr. 250 for senior medlemmer og uændret
kontingent for børn og unge.
6. Indkomne forslag – se bestyrelsens forslag nederst
Øvrige forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. januar 2018
7. Bestyrelsen fremlægger forslag til kommende års aktiviteter til drøftelse.
8. Valg til bestyrelsen samt suppleanter. Suppleanter vælges for 1 år.
Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer, vælges for 2 år af gangen.
På valg er:
Kasser, Mogens Buskbjerg – modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem, Michael Boberg – modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem, Karin Prip Eriksen – modtager genvalg
Suppleant, Ann Stilhof Dietz – ønsker ikke genvalg
Suppleant, Heidi Larsen – ønsker ikke genvalg
Suppleant, Stine Weinreich

Bestyrelsen ønsker, at der nedsættes et stævne-og cafeudvalg og søger deltager til disse.
Der er allerede 5 der har tilmeldt sig – tak for det, men vi søger flere frivillige til disse udvalg.
9. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant. Alle vælges for 1 år af gangen.
10. Eventuelt.
(Under dette punkt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning.)

Forslag fra bestyrelsen:
1) Bestyrelsen stiller forslag om at ændre vores formålsparagraf 2, som lyder:

”Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens
anvendelighed som ridehest”
Til i fremtiden at lyde:
” Foreningens formål er, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i foreningen, at lave
aktiviteter for brugere af den ren avlede islandske hest, og at udbrede kendskabet hertil samt
virke for dennes korrekte anvendelse. Det er endvidere foreningens formål at udvikle
medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.
2) Bestyrelsen stiller forslag om at Faxi donere kr. 20.000,- til Hedelands Projektet, idet
projektgruppen mangler midler til at finansiere selve baneanlægget på Hedeland. Diverse
fonde er søgt og er positive overfor al det som ikke omfatter islænderbaneanlægget. Hør
mere om projektet under Leif Andersens fremlægning før generalforsamlingen, så giver det
mening.

