Referat fra Heklas Ordinær Generalforsamling
11. marts 2014 kl. 18.30

Dagsorden
1.
2.
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4.
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6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Christina Julie Christiansen (modtager genvalg)
- Henriette Juul (modtager ikke genvalgt)
- Helle Wittrup(modtager ikke genvalg
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisor samt suppleant
9. Fastsættelse af kontingent
Formanden byder velkommen
Ad 1) Der stilles forslag om Karl Erik Nørgaard som dirigent - valgt
Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt alle formalier er overholdt
Ad 2) Der stilles forslag om Mette Maria Meyer som referent - valgt
Ad 3) Formandens beretning
For at følge op på tråden fra sidste års beretning, kan vi i Hekla fortsat være stolte af at have en klub med
mange arrangementer – og for enhver smag, selvom det kan være svært at ramme alles interesser.
Udbuddet af arrangementer har været stort i 2013 og bliver det igen i 2014, hvor der allerede er planlagt
en del. Dog har vi i 2013 haft en del aflysninger af forskellige årsager. Ved aflysninger, går vi i bestyrelsen
selvfølgelig ind og evaluerer på, hvad vi tænker kan være årsagen – priser, forkert tid på året osv. Vi har
snakket om, det fremover vil være en god ide at arbejde med spørgeskemaer og på den måde finde ud af,
hvor interessen er størst og derved forsøge at undgå for mange aflysninger af arrangementer. I som
medlemmer er selvfølgelig meget velkomne til at komme med inputs og ideer til fornyelse eller
forbedringer – og bedst af alt, vil det også være, hvis I i den forbindelse kunne tænke jer at hjælpe til ved
arrangementerne.
I forhold til stævner, er der i år kommet en ny stævnestruktur, som alle klubber skal arrangere stævner ud
fra. Stævnestrukturen gør desværre, at stævnerne kan blive lidt dyrere end vi er vant til. Men jeg håber, at

der i Hekla vil blive arbejdet på, at niveauet på priserne bliver holdt lidt nede til f.eks. klubstævnet og at det
så er de åbne stævner, som er med til at lave overskuddet – således at medlemmerne får lidt glæde af
Heklas indestående.
I år bliver der i DI arbejdet med Frivillighedspolitik. Det åbner forhåbentligt lidt op for at klubber og
medlemmer rundt om i landet begynder at tænke over, hvad den enkeltes frivillige indsats kan gøre for
klubben og hvordan vi kan få etableret et godt frivilligt netværk for den enkelte klub.
Vi i bestyrelsen har drøftet det at arbejde frivilligt – både i forbindelse med vores egen frivillige indsats,
samt indsatsen fra medlemmerne, som vi ikke kan være foruden, hvis Hekla skal fortsætte sin eksistens.
Der er delte meninger om, hvordan frivilligt arbejde skal tolkes – og hvor går grænsen egentlig for, hvornår
det er frivilligt eller vi ønsker betaling for vores gerninger?
Jeg, som afgående bestyrelsesmedlem, håber der i fremtiden vil blive åbnet mere op for den debat f.eks. i
form af medlemmernes inputs til, hvad der gør, at netop I kunne have lyst til at bidrage til mere frivilligt
arbejde i Hekla.
Forventer I noget af klubben til gengæld eller hvad tænker I? Dette spørgsmål er bare til eftertanke.
Når vi snakker frivilligt arbejde og at det til tider kan være en udfordring at finde medlemmer, som har
mulighed for at hjælpe, skal vi ikke glemme dem, som virkelig bidrager til at alle vores arrangementer bliver
til noget.
Udover Bestyrelsen og Udvalgene har vi trofaste hjælpere, som altid er der, når vi har brug for dem og det
er vi meget taknemmelige for – og håber også at det samarbejde vil fortsætte.
Der er mange at takke og I skal alle vide, at det betyder meget for Hekla. Uanset hvor lang tid I står til
rådighed, så er det en stor hjælp for os, som sidder med planlægningen af alle arrangementerne.
Igen i 2013 har vi haft et rigtig godt samarbejde med Langtved Isheste. I gør en stor indsats for at gøre de
fysiske rammer gode, selvom det til tider kan være en udfordring, når man har så meget smuk natur
omkring sig, som I har. Vi oplever stor hjælpsomhed fra jeres side i forbindelse med vores arrangementer.
Der er altid en god stemning blandt jer, jeres hjælpere og opstaldere – det gør, at det rart at komme på
Langtved og det skal I have tak for.
I år er vi to, som stopper i Bestyrelsen. Derudover har vi manglet et bestyrelsesmedlem, hvor Kirsten Elland
i stedet har trådt til og været os behjælpelig. Vi håber der er nogle som er friske på at tage udfordringen op
med bestyrelsesarbejdet. Der er selvfølgelig visse udfordringer ved at sidde i en bestyrelse, men som oftest
er det lærerigt og sjovt arbejde. Det tager tid, men der er også visse goder at komme efter, når man sidder
med i udvalg eller bestyrelse. Så hvis der sidder nogle interesserede derude, må I rigtig gerne stille
spørgsmål, hvis der er noget i gerne vil vide i forbindelse med udvalgs- og bestyrelsesarbejde.
Vi glæder os til at se en masse Hekla medlemmer til vores kommende arrangementer i 2014.

Formandens beretning godkendt
Ad 4) Kasserer fremlægger regnskabet
Intet at bemærke fra revisionen
Anne Mette Wittrup bemærker et fald i arrangementer
Mangler stævne, samt tre dages stævne

Udgifter til DI samt stævner
Kirsten Wittrup 145 færre medlemmer
Bestyrelsen har spurgt i forbindelse med udmelding og svarene har været at man har sparet det væk eller
at man ikke længere har hest.
Har vi nok medlemmer, økonomien er god i Hekla
Området som Hekla dækker, er meget stort, og der er mange lokalklubber, og måske ikke ramt interessen.
Mange lokalklubber
Laila Juul Hansen: private laver også arrangementer
Mette Krag: 20 % familie medlemskaber der er gået ud, derfor satse på familie arrangementer
Laila Juul Hansen: har været fokus på denne problemstilling, men der var manglende tilmelding
Opfordring til medlemmer til at deltage aktiv
Gitte Gudiksen: fællesridning fra Langtved
Jon Stenild: opfordrer til at det fast fremgår af Heklas kalender, så det ikke kun er for de der kommer på
Langtved
Regnskab godkendt
Ad 5) Indkomne forslag
-

Ingen forslag

Ad 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
-

Christina Julie Christiansen – genvalgt
Anne Mette Ullits - valgt
Mette Maria Meyer - valgt

Ad 7) Valg af suppleant til bestyrelsen
-

Rikke Madsen - valgt

Ad 8) Valg af revisor
Bogføringsservice v/ Grethe Gertsen, suppleant ingen
Ad 9) Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent - godkendt
Ad 10) Eventuelt

Gitte Gudiksen: forslag om at starte generalforsamling lidt senere
Betty Stegligt: Land distrikt projekt
Øget bosætning synligheds projekt
Hærvejen indviet
Gamle kommuneveje mere rekreativt
Gangartsdyst
Tølt og træsko på stranden kun for sjovt, motorcykler i pausen, om aften rytterfest med blues rock den 31.
juli og 1. august 2014.
Se facebook, der er 48 er tilmeldt.
Bestyrelsen siger tak til de afgående medlemmer af bestyrelsen Kirsten Elland, Henriette Juul og Helle
Wittrup

