Referat fra Løjt Land Ferguson Traktorringriderforenings ordinære generalforsamling
lørdag d. 10. marts 2012 kl. 10.00 i Nygadehuset, Aabenraa.

Der var indkaldt med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Kontingent for år 2012 (bestyrelsen foreslår uændret kr. 50,00)
5. Valg af bestyrelse, på valg:
a. Hans Peder Thomsen (modtager genvalg)
b. Kurt Honnens (modtager genvalg)
c. Uwe Heil (modtager genvalg)
d. Per Sloth Møller (suppleant, modtager genvalg)
6. Valg af revisor, på valg er:
a. Henrik Petersen
b. Lars Thomsen (revisorsuppleant)
7. Indkomne forslag (Iht. foreningens vedtægter, skal evt. forslag være formanden (Jes Beuschau) i hænde
senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen)
8. Evt.

Generalforsamlingen:
Ad pkt. 1:
Kurt Seifert blev valgt som dirigent.
Dagsordenen blev godkendt, ligesom generalforsamlingen blev erklæret lovligt varslet/indkaldt.
Ad pkt. 2:
Formandens beretning v/Jes Beuschau
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.
Ad pkt. 3:
Forelæggelse af regnskabet v/Hans Peder Thomsen.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet.
Regnskabet er revurderet uden anmærkninger.
Ad pkt. 4:
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 50,00 for 2012 blev vedtaget.
Ad pkt. 5:
Hans Peder Thomsen - genvalgt
Kurt Honnens - genvalgt
Uwe Heil - genvalgt
Per Sloth Møller - genvalgt som suppleant

Ad pkt. 6:
Henrik Petersen - genvalgt
Lars Thomsen - genvalgt som revisorsuppleant
Ad pkt. 7:
Forslag 1:
Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §2 - hvornår der skal afholdes
sommerringridning og ophævelse af den indlagte binding i de tre sommermåneder.
Der var debat med deltagelse fra forsamlingen - opmærksomhed omkring uhensigtsmæssige årstider og
sammenfald med andre større arrangementer.
Ændringen blev énstemmigt vedtaget.
Forslag 2:
Der var ligeledes indkommet forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 6 - hvornår der skal
afholdes generalforsamling.
Der var debat med deltagelse fra forsamlingen.
Der afholdes fremover generalforsamling årligt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse af tidspunktet - dog
skal indkaldelse til generalforsamling og varsling af den årlige traktorringridning ske senest i marts måned.
Ændringen blev énstemmigt vedtaget.
Ad pkt. 8:
Der indkom følgende ideer til evt. flere aktiviteter i forbindelse med ringridningen:
Legeplads af halmballer
Fællesspisning (evt. helstegt pattegris) som afslutning af ringriderdagen
Loppemarked
Udfærdigelse af en "fergusonsang" til de lejligheder, hvor foreningen mødes
Der blev tilbudt mulighed for at benytte privat gildesal
Hoppeborg - (Øster Løgum gjorde opmærksom på erfaringer med voksenvagter og forsikringer)

Referent: Lene Pryds Thomsen den 12. marts 2012

