Referat fra Løjt Land Ferguson Traktorringriderforenings
ordinære generalforsamling
lørdag, den 23. marts 2013 kl. 11.00 i Nygadehuset, Aabenraa

Der var indkaldt med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab
Kontingent for år 2013 (bestyrelsen foreslår uændret kr. 50,00)
Valg af bestyrelse, på valg:
a. Jes Beuschau (modtager genvalg)
b. Sönnich Sönnichsen (modtager genvalg)
c. Lene Thomsen, 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. Eventuelt

Generalforsamlingen:
29 medlemmer af foreningen deltog i generalforsalmingen.
Ad pkt. 1:
Kurt Seifert blev valgt som dirigent.
Ad pkt. 2:
Jes Beschau takkede alle hjælpere i ringriderfesten og takkede især vores sponsorer.
Peter Reichstein takkede han, fordi vi måtte opmaganisere vores ting og sager hos ham i laden.
Endvidere takkede han Ulrik Nielsen for det flotte festfyrværkeri.
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning.
Ad pkt. 3:
Forelæggelse af regnskabet – v/Hans Peder Thomsen
Hans Peder fortalte at vi var blevet færre medlemmer i foreningen. Vi er nu på ca. 100 medlemmer.
Omsætningen i sommerringridningen 2012 var lidt større end normalt. Det skyldtes, at vi solgte
grillstegt pattegris om aftenen.
Vi kom ud med et underskud på ca. 8.100, kr. ved sommerringridningen. Men heri skal lægges, at vi
foretog nogle ekstraordinære investeringer (håndvask med koldt og varmt vand m.m.).
Foreningens aktiver beløber sig til 72.541,59 kr.

Ad pkt. 4:
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 50,- for 2013 blev vedtaget.
Ad pkt. 5:
Jes Beuschau – genvalgt
Sönnich Sönnichsen – genvalgt
Lene Thomsen – genvalgt
Ad pkt. 6:
Henrik Petersen – genvalgt
Brian Grave – blev valgt ind istedet for Lars Thomsen, da han ikke længere er medlem af
foreningen.
Ad pkt. 7:
Der var ikke indgået nogle forslag.
Ad pkt. 8:
Peter Reichstein roste initiativet med at opstille halmballer, så børnene kunne lege.
Endvidere mente han, at helstegt pattegris var en succes.
Stollig byfest havde lånt to galger. Det takkede han for og han foreslog, at vi måske skulle
tilbyde/arrangere en ringridning for plæneklippere også.
Kurt Honnens mente at det var et godt forslag, og at det nok skal blive drøftet på en af de
kommende bestyrelsesmøder.
Henrik Petersen spurgte til vores 65.000 kr., som foreningen har stående på en såkaldt Frøs
højrente. Hvad med risikoen, hvis banken skulle gå hen og krakke?
Kassereren Hans Peter Thomsen svarede, at det var et godt og relevant spørgsmål, men mente ikke
at der var nogle problemer hos Frøs. Omend der selvfølgelig altid er en risiko.
Hans Peter Thomsen spurgte forsamlingen, hvad festmenuen om aftenen måtte koste. Og
forsamlingen blev nok enig om et beløb på ca. 100,- kr. pr. kuvert.
Susanne Schmidt og andre syntes vores billedgalleri på nettet var lidt for gammelt. Det skal
bestyrelsen kigge på.
Peter Reichstein tilbød at formidle kontakt til Ugeavisen, idet han kendte en person der.
Jürgen Drexel henviste også til, at vi kunne bekendtgøre vores sommerarrangement på kultunaut.dk
Kurt Seifert takkede for god ro og orden og gav ordet tilbage til bestyrelsen.

Generalforsamlingen sluttede af med lækker mad og et par genstande.
Aabenraa, den 23. marts 2013
Kurt Honnens

