Nordjysk Islandshesteforening Hekla
Heklas ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 kl. 18.30
Kulturhuset Nørre Allé 3, 9320 Hjallerup
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag:
Bestyrelsen - Heklas fremtid/sted
Maibritt Egebak – Sted til Hekla
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
9. Fastsættelse af kontingent
10. Eventuelt

Referat:
1. Valg af dirigent
Karl Erik Nørgaard- valgt
Lovligt indvarslet
2. Valg af referent
Mette Maria Meyer
3. Formandens beretning
Formandens beretning 2014
Så er endnu et år gået – igen på godt og ondt.
Stævneudvalget har haft et specielt år. Vi fik muligheden, fra DI, om at afholde Jysk
Mesteskab i gædingakeppni, og det var en forrygende weekend hos Hoygaards Hestar i
Hirtshals – stor tak til alle involverede! Vi glæder os til at gentage successen den sidste
weekend i april i år. Fastelavnsstævnet, WRL/DRL stævnet og fyraftensstævnet var også
nogle af vores højdepunkter, men så kom vi til efteråret, hvor vi desværre måtte aflyse
både vores klubstævne og Junior/unge mesterskabet. Til gengæld havde vi en fantastisk
aften til 35+ stævnet – som altid! Vi har så sandelig nogle seje ryttere på 35+ i Hekla!
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Juniorudvalget, forældre og juniorer har haft nogle gode timer i hinandens selskab med
både cirkustricks, juniorweekenden og miniputstævnet. I år er der en masse spændende
aktiviteter for junior/unge gruppen i Hekla. Vi åbnede året med ”Heklas Junior Team”,
med 10 tilmeldte juniorer og 3 på venteliste. Det er lavet som et forløb for vores
juniorer/unge, hvor dygtiggørelse og sammenhold står øverst på skemaet! Derudover har
vi bl.a. juniorweekend og stævner på programmet for 2015.
På kursus fronten har vi også i år forsøgt at lave dage med spændende undervisere. Vi
har haft vejl. kåring med Lotte Berg og et ridekursus med Henning Jensen. Begge med
god tilslutning. Desværre måtte vi aflyse foredraget med Rasmus Bagger samt Kreativdag
med Faraos Hest grundet for få tilmeldinger. Årets følshow bød på 50 flotte føl, kyndige
bedømmelser af Lotte Berg og Per Gudiksen og en hyggelig dag i fællesskabet om vores
hest.
Det har heldigvis ikke skortet på turene i Hekla i år – kvinderideturen i Løkken, som blev
afholdt for 4. gang i samarbejde med Gl. Klitgaard Camping og Hytteby, bød på en
hyggelig weekend med 22 deltagere. Den traditionsrige tur Råbjerg Mile med 30
deltagere og Juleturen med hele 29 deltagere, hvor vi i år prøvede noget nyt og red ud
fra Blokhus Vildtreservat med efterfølgende hygge samme sted.
Alle disse arrangementer ville ikke kunne blive en realitet, hvis ikke vi havde en flok
trofaste hjælpere, som altid står klar til at hjælpe, når der er brug for det. Tusind tak
for det – jeg håber, at vi kan fortsætte det gode samarbejde i 2015.
En stor tak skal også lyde til vores sponsorer, som igen i år har støttet op om Hekla, så
deltagerne til de forskellige arrangementer kunne få en lille ting med hjem.
Kalenderen siger nu 2015, og vi har i bestyrelsen, som noget nyt, prøvet at lave en
samlet kalender for hele året, så medlemmerne kan forberede egne kalendre. Alle
udvalg har budt ind, og vi glæder os til et spændende år og håber at møde rigtig mange
af jer i Hekla.
2015 bliver også året, hvor vi kan fejre 5års jubilæum på Langtved. Det bliver desværre
også det sidste år med fast adresse på Langtved. Langtved Isheste har ikke ønsket at
forlænge kontrakten med Hekla, så bestyrelsen arbejder på at finde en løsning, så vi kan
være klar til 1. januar 2016. En stor tak skal rettes til fam. Stenild for at have stillet de
flotte rammer til rådighed, og tak for jeres hjælpsomhed i forbindelse med vores
arrangementer igennem de sidste 4,5 år.
I år har vi tre bestyrelsesmedlemmer på valg, hvor både Lone Christiansen og Christina
Samuelsen modtager genvalg – til stor glæde for den siddende bestyrelse, da vi har brug
for stabilitet og kontinuitet med henblik på vores kommende arrangementer. Det 3.
bestyrelsesmedlem på valg, er Lene N. Madsen. Desværre ønsker Lene N. Madsen ikke
genvalg, og vi skal derfor sige farvel til Moster Lene, som igennem de sidste 5 år har
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været en stor hjælp især med afvikling af cafeteriet. Vi kommer til at savne dig!
Desuden skal vi sige farvel til Anne Mette Ullitz og Rikke Munk Madsen, som begge
udtræder af bestyrelsen grundet arbejdsmæssige årsager. Begge har dog lovet at
fortsætte med hhv. juniorerne og avlsarbejdet :) De vil også blive savnet i det daglige
bestyrelsesarbejde.
Vi kommer derfor til at mangle nogle medlemmer til bestyrelsen, og jeg håber at, der er
nogle af jer i aften, der sidder og har lyst til at melde jer. At arbejde for Hekla er ikke
altid en dans på roser, men det glemmer man, når arrangementerne lykkedes og man
ser, alle de glade deltagere 
Hekla står overfor en spændende fremtid med en masse nye udfordringer! Det betyder
også mere arbejde for bestyrelsen, og jo flere vi er, jo nemmere bliver arbejdsbyrden,
så kom frisk – det er skide sjovt!
Beretning godkendt
4. Regnskab
Udsendt og underskrevet uden bemærkninger fra revisor
Ekstraordinære udgifter – vinduer til dommerhuse
Rejseudgifter- kørsel til DI klubmøder og generalforsamling – til bestyrelsen til
arrangementer
Afregning til bestyrelsen- udgifter til f.eks. telefon
Resultatet- ikke tilfredsstillende- arbejder på det
Godkendt
Medlemmer antal
5. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag
Heklas fremtid/sted
Vi står over for en udfordring i forhold til Heklas fremtid- og vi i bestyrelsen har i den
forbindelse gjort os nogle tanker om hvad vi mener, er vigtige i forhold til en fremtidig
adresse. De tanker har taget udgangspunkt i de behov Hekla har i forhold til de
arrangementer som vi afholder i dag, men også i forhold til fremtiden - alle disse ønsker
skal selvfølgelig også hænge sammen økonomisk- så det er et større puslespil der skal gå
op- men det er også vigtig for os i bestyrelsen at høre jer om hvilke ønsker og tanker i
gør jer om en ny adresse. Pt har vi tre mulige adresser- uden har mulighed for at komme
nærmere ind på hvilke- da det vil kunne ødelægge vores forhandlingsmuligheder - vi
håber selvfølgelig at I har tillid til at vi i bestyrelsen- vil finde den bedst mulig løsning
for Hekla- men som sagt er det vigtig for os at høre hvilke ønsker og tanker I har således vi kan tage disse, ønske og tanker med i de kommende overvejelser og
forhandlinger

Nordjysk Islandshesteforening Hekla

In put fra medlemmerne
 Nemt for dem der stiller op
 Noget fremtid
 Sted der kan rumme os alle – alle føler de kan være der
 Tillid til bestyrelsen i forhold alle krav
 Opbakning til bestyrelsen
 Orienterings møde
 Bane ved Stenilds ikke finansieret af Hekla
 Etableret
 Geografien vigtig
 Eventuel midlertidig placering til det rigtige sted skal findes
 Bredden eller eliten
 Opmærksom i forhold til sponsor – økonomisk overskud
 Klubben skal fagne bredt –
 Nyt sted kan skabe sammenhold
 Bestyrelsens forslag er godkendt
Maibritts forslag
 Søge om en grund af kommunen
 Lån af kommune
 60.000 låne 300.000 -400.00
 Gruppe til sponsor
 Kontingent stigning
 Omkostninger ved eget sted bliver meget store
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lone Christiansen og Christina Samuelsen, genvalgt begge for 2 år
Mette Maria Meyer valgt for 2 år
Anne Mette Ullitz Nielsen ønsker ikke at fortsætte
Birgitte Gregers Mortensen valgt for 1 år
7. Valg af suppleant til bestyrelsen
Lene Nørgaard Madsen ønsker ikke genvalg
Rikke Munk Madsen ønsker ikke at fortsætte
Peter Juul Hansen valgt for 2 år
Laila Juul Hansen valgt for 1 år
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Bogføringsservice v/ Grethe Gertsen– suppleant Trine Froulund
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9. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forslår uændret
Frivilligt bidrag
Forslag om at sætte kontingent op med 100,Forslag om at sætte kontingent op med 50,Bestyrelsens forslag godkendt
10. Eventuelt
 Forenings el
 Råbjergmile tur mulighed for kun at deltage en dag
 Mulighed for kortere ridetur
 Invitationen ligger på hjemmesiden
 Hekla pr. gruppe
 Mobile pay til frivillig bidrag
 Tilmelding til enkelt klasse til WRL/DRL i juni - denne mulighed er man meget
tilfreds med

