
Nordjysk Islandshesteforening Hekla. 

Referat ordinær generalforsamling 2022 
Tirsdag den 15.marts 2022 klokken 19:00                            

 
NB. Evt virtuelt, hvis restriktioner forhindrer afholdelse ved fysisk fremmøde. 

 Senest 12.marts vil der fra Heklas bestyrelse blive sendt mail med link og forklaring  vedrørende virtuel afholdelse 
af GF. 

   Bemærk adresse: 
Vendia landbrug, Steffenhøj 160, 9700 Brønderslev 

 

Hekla byder på let anretning med drikkelse. 
 

Dagsorden i følge vedtægterne 
 
 

1. Valg af dirigent. Søren Buus Andersen, som fastslog at GF 2022 var rettidigt og lovligt 
indkaldt. 

2. Valg af referent. Ingrid Damgaard blev valgt. 
3. Formandens beretning. Formanden Helle Thing Andersen fremlagde årsberetning, som 

efterfølgende blev godkendt. 
4. Regnskab. (udleveres og gennemgås på generalforsamlingen)Kasser Hanne Bastholm 

gennemgik årsregnskab 2021, som efterfølgende blev godkendt. 
5. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før GF, dvs senest den 21.februar 

2022)Bilag 2. Der var et forslag vedr. vedtægtsændring fåreslået af bestyrelsen, 
vedtægtsændringen blev fremlagt og vedtaget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Helle Thing Andersen var på valg og blev genvalgt for 2 år. 
Sanne Blirup var på valg, men ønskede ej genvalg. Dorthe Normann Andersen blev valgt for 
2 år. 

7. Valg af suppleant til bestyrelsen. Karen Kirkedal var på valg, men ønskede ej genvalg. 
Catrine Maints blev valgt for 2 år. 

8. Valg af revisor samt revisorsuppleant. Børge Egebak blev genvalgt som revisor. Gitte 
Nørgaard Guddiksen blev valgt som revisorsuppliant. Begge for 1 år. 

9. Fastsættelse af kontingent. Bilag 1. Kontingent uændret i 2022 i forhold til 2021. 
10. Eventuelt. (Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.) Bestyrelsen vil altid gerne 

tage imod ekstra hjælp til udvalgsarbejde. Der blev efterspurgt for klubaftener med ridning 
i hal i vinterhalvåret. Og der blev foreslåret “Åben bane” en gang om måneden i 
sommerhalåret, hvor alle der har lyst kan komme og deltage. 
 
Der blev uddelt gaver til afgående bestyrelses medlem Sanne Blirup og Karen Kirkedal, til 
webmaster Kurt Andersen for den store opgave med at sætte Heklas nye hjemmeside op. 
Og til diregent Søren Buus Andersen. Revisor Børge Egebak var forhindret i at komme, så 
gaven ville blive leveret. 

 
Generalforsamlingen var slut. Søren Buus Andersen takkede for god ro og orden, hvorefter 
der blev serveret kaffe og rullepølse smørrebrød. 
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Alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, er 

møde- og stemmeberettigede. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og der 
kan kun tages beslutning om forslag, der har været optaget på dagsordenen. 
 
Grundet  forplejning bedes du venligst tilmelde dig på www.sporti.dk senest den 12.marts 
2022 
Medlemmer som har fået indkaldelse via brevpost, bedes tilmelde sig hos formanden Helle 
Thing Andersen tlf. 60940807. 
 
Der vil ved indgangen være kontrol af medlemsskab og udlevering af stemmesedler. Personligt 
medlemskab giver en stemme, familiemedlemskab to stemmer. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal og skal foregå skriftligt, 
såfremt blot 1 medlem ønsker det. 
Vel mødt                                                                                                                                                    
Med venlig hilsen Heklas bestyrelse. 
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Bilag 1. 
Fastsættelse af kontigent. 
Ifølge § 10 stk. 3 : Heklas medlemskontigent ændres med tilsvarende beløb som Dansk 
Islandshesteforenings klubkontigent.                                                                                              
På Dansk Islandshesteforenings generalforsamling 2021/afholdt november 2021 blev der 
vedtaget: Ingen stigning af klubkontigent.  
Derfor heller ingen stigning på Heklas medlemskontigent. 
 
 
Således priser gældede for 2022: 
Enkeltmedlemskab   282,50 kr. 
Familiemedlemskab for 2 personer i samme husstand 515,00 kr. 
Familiemedlemskab for 3 personer i samme husstand 547,50 kr. 
Familiemedlemskab for 4 personer i samme husstand 580,00 kr. 
Familiemedlemskab for 5 personer eller derover i samme husstand 612,50 kr. 
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Bilag 2. 
Forslag til vedtægtsændring på generalforsamling 15.marts 2022. 
 
 
Nuværende tekst: 
 
§ 8 Generalforsamlingen  
 
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelsen skal indeholde 
dagsorden for generalforsamlingen.   
 
Stk. 2 Generalforsamlingen skal afholdes inden 1.maj. Generalforsamlingen indkaldes ved henvendelse til 
medlemmerne mindst 4 uger i forvejen. Indkaldelsen vil foregå ved udsendelse af mail til de registrerede mailadresser 
oplyst af medlemmerne samt pr. post til de medlemmer der ikke har mail. Derudover vil det bliverettidigt annonceret 
på vores hjemmeside www.nihekla.dk 
 
                                                                                                                                                            
  
 
Forslag til tekst: (Ændring skrevet med kursiv) 
 
§ 8 Generalforsamlingen 
 
Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Indkaldelsen skal indeholde 
dagsorden for generalforsamlingen. 
 

Stk 2 Generalforsamlingen skal afholdes inden 1. maj. Generalforsamlingen indkaldes mindst 4 

uger i forvejen ved udsendelse af mail til medlemmerne på mailadresser registreret 

på www.sporti.dk.                                                                                                                                                  Til 

familiemedlemsskabsgrupper sendes mindst een mail på registreret mailadresse i gruppen.                                                               

Enkeltmedlemsskaber og familiemedlemsskabsgrupper, hvor der ikke er registreret mindst een 

mailadresse vil indkaldelse blive udsendt pr post. Derudover vil indkaldelse blive rettidigt 

annonceret på vores hjemmeside www.hekla.dk 

 

 

 

 

 

 

Den 20/2 2022 

Hjallerup Engvej 1a, 

9320 Hjallerup 

 

Heklas Bestyrelse. 

 

http://www.nihekla.dk/
http://www.sporti.dk/
http://www.hekla.dk/

