Nordjysk Islandshesteforening Hekla
Referat af ordinær generalforsamling
den 19. april 2016 kl. 18.30
Kulturhuset Nørre Allé 3, 9320 Hjallerup

1. Valg af dirigent
Leif Gråhede
2. Valg af referent
Mette Maria Meyer
3. Formandens beretning 2015 v/Christina Julie Christiansen
Så er endnu et år gået. Det sidste år med adresse i de vante rammer på Langtved. Året har været på både
godt og ondt, idet vi desværre har måtte aflyse en del arrangementer, men heldigvis er mange også blevet
gennemført med stor succes.
Vi har haft Siggi Oskarsson, som underviser både først og sidst på året til megen glæde for rytterne. Trine
Risvang har, som led i Junior og Unge Team anno 2014/2015, været på besøg og fortælle om vores hestes
gangarter. 40 medlemmer var på besøg hos Teland til en spændende dag om avl.
Desværre har vi måtte aflyse et ride kursus med Rasmus Møller, vejledende kåring, en kreativ dag med
hhv. biothane og hestehårssmykke og Kvindeturen grundet manglende tilmeldinger.
Vi har i stævneudvalget haft et travlt år med hele 6 stævner fra hyggestævne til WRL stævne. Desuden har
vi igen i år afholdt 35+ samt miniput stævnet.
Et nyt hold med i alt 20 juniorer og unge startede op i oktober. Dette forløb strækker sig frem til juni, hvor
der afholdes sommerfest/afslutning. Efter sommerferien er der planer om endnu et hold - dog med lidt
forandringer i forhold til sammensætningen. Men det bliver et spændende projekt, at følge, og så sent som i
denne weekend, så vi resultatet af Katrine Skrubbeltrangs hårde arbejde med pigerne. 10 piger deltog i
Nordjysk Mesterskab i gædingakeppni, 5 kvalificerede sig til enten en b eller a finale og 5 opnåede
kvalifikation til DM i juli! Jeg er super stolt af hele holdet, og det glæder mig meget, at se hvilket
sammenhold de piger har fået. Stor cadeau til Christina og resten af junior udvalget!
Årets Råbjerg Miletur blev afholdt med nye kræfter ved roret. Hele 51 ryttere deltog og havde en rigtig god
tur. Tak til holdet bag for, at føre en tradition godt videre.
Julerideturen måtte desværre aflyses grundet dårligt vejr, men bestyrelsen prøvede i stedet, at indføre
noget vi kalder "bestyrelsen inviterer på tur" - desværre med lidt blandet modtagelse.
Igen i 2015 blev følshowet en stor succes - 50 skønne islandske føl og plage blev vist frem i ridehallen
på Langtved og vi kunne sende i alt 7 vindere videre til Elitefølshowet, hvor de konkurrererede mod andre
vindere af følshows fra hele landet.
Ud over alle disse arrangementer har bestyrelsen stået overfor en kæmpe arbejdsopgave, som har bestået
i, at finde et nyt hjemsted for Hekla. Valget faldt på et areal i Hjallerup i nærheden af Hjallerup Rideklub,
overfor Markeds pladsen for Hjallerup Marked. Arealet er stillet til rådighed af Hjallerup Samvirke, som
Hekla er blevet optaget i.
Dette er en opgave, som krævede en ekstra ordinær generalforsamling, som løb af stablen i september,
og hvor I, som medlemmer gav bestyrelsen grønt lys til, at arbejde videre med planerne om "Islænder
stadion i Hjallerup". Hele efteråret er gået med, at søge fonde, indhente tilbud på alt fra hegn til kloak og ca.
117 andre ting. Så vi har holdt os beskæftiget igennem vinteren.
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En kæmpe tak skal lyde til alle klubbens sponsorer – uden jer ville det ikke være muligt, at holde klubben
kørende. Især teamet bag Istølt samt Skaga Omega, som har sponsoreret en stor pose penge, så vi kan
fortsætte det gode arbejde med Heklas Junior og Unge Teams.
En stor tak skal også lyde til Laila for hendes virke som suppleant for bestyrelsen. Hun har valgt ikke at
genopstille i dag. Laila har været tovholder og primus motor på kursus udvalget, og det har været helt
fantastisk, at se hvilke kapaciteter hun har fået hentet ind til medlemmerne. Tak!
Igennem de sidste 6 år har jeg siddet i Heklas bestyrelse og haft forskellige poster. De sidste 2 år som
formand, men af helbredsmæssige årsager ønsker jeg ikke at fortsætte i bestyrelsen - dog ønsker jeg at
indtræde som suppleant, så jeg kan fortsætte mit virke med Heklas Stævneudvalg samt hjælpe resten af
bestyrelsen med det fortsatte arbejde med at få etableret Hekla i Hjallerup. Det håber jeg, at forsamlingen
vil hjælpe mig med.
Godkendt
4. Regnskab
Ekstra ordinære udgifter – udgifter til skurvogn – reparation af dommerhuse, diverse indkøb til nyt
klubhus
Gædingakæppni- 2015 overskud på 6000,Godkendt
5. Indkomne forslag
Ikke modtaget forslag fra medlemmerne
Vedtægts ændring
§ 1, stk. 2 adresse ændring
§ 3, stk. 2 medlemskab af samvirke
Godkendt
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Christina Julie Christiansen
Laila Juul Hansen

ønsker ikke genvalg
trækker sig

Ny valgt
Peter Juul Hansen
Maj-Britt Egebak

2 år
2 år

7. Valg af suppleant til bestyrelsen
Ny valgt
Christina Julie Christiansen
1 år
Lene Sørensen
2 år
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Grethe Gertsen
Godkendt
Lene Nørgaard Madsen
Godkendt
9. Fastsættelse af kontingent
Enkelt medlemskab 250 + 25 for hvert medlem
Familiemedlemskab 450+ 25 for hvert familiemedlem
Godkendt
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10. Eventuelt
Antallet af medlemmer 401 d.d.
pr. 31/12-15 medlemmer 528 medlemmer
Start generalforsamling næste år kl. 19.30?
Vagter til Hjallerup Marked mangler 41 Biddet- husk at tjekke frivillige fordele
Ligges på vores hjemmeside
Eventuelt ligge på hjemmeside en henvisning til Facebook
Nedgang i medlemstal - manglende betaling - normalt billede henover året
Sidste nyt vedrørende baneanlæg på hjemmeside
Ridetur åben for alle på islandske heste

Heklas Bestyrelse den 25.04.2016

___________________________________

________________________________

Peter Juul Hansen
Formand

Christina Samuelsen
Næstformand

__________________________________
Lone Christiansen
Kasserer

_______________________________
Mette Maria Meyer
Sekretær

__________________________________
Maibritt Egebak
Menigt medlem

