Referat fra Løjt Land Ferguson Traktorringriderforenings
ordinære generalforsamling
lørdag, den 15. marts 2014 kl. 10.00 i Nygadehuset, Aabenraa
Deltagere af bestyrelsen:
Sønnich Sønnichsen, Hans Peder Thomsen, Uwe Heil, Per Sloth-Møller samt Kurt Honnens
Ikke tilstede: Lene Thomsen og Jes Beuschau
Der var indkaldt med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab
Kontingent for år 2014 (bestyrelsen foreslår uændret kr. 50,00)
Valg af bestyrelse, på valg:
a. Kurt Honnens (modtager ikke genvalg)
b. Hans Peder Thomsen (modtager genvalg)
c. Uwe Heil (modtager genvalg)
d. Per Sloth-Møller (modtager genvalg)
e. Jes Beuschau (ønsker ekstraordinært at udtræde af bestyrelsen)
Der vælges 4 ordinære bestyrelsesmedlemmer (3 for 2 år og 1 for 1 år)
samt 1 suppleant (2 år)
6. Valg af revisor, på valg er:
a. Henrik Petersen
b. Brian Grave (revisorsuppleant)
7. Indkomne forslag
Ved sidste års ringridning blev der også afholdt ringridning for havetraktorer, hvilket vi
ønsker at gentage igen i år.
Bestyrelsen foreslår, at vi i år også giver mulighed for at andre veterantraktorer end Grå
Ferguson kan deltage i arrangementet, dog sådan at de kører i egen galge/eget løb.
(Iht. foreningens vedtægter, skal evt. forslag være formanden i hænde senest 8 dage før
afholdelse af generalforsamlingen).
8. Eventuelt

Generalforsamlingen:
31 medlemmer af foreningen deltog i generalforsalmingen.
Ad pkt. 1:
Kurt Seifert blev valgt som dirigent.
Ad pkt. 2:
Sønnich Sønnichsen takkede alle hjælpere i ringriderfesten og takkede især vores sponsorer
(murermester Henrik Eriksen, SuperBrugsen, Christian Jebsen, Kloster brød, Frøs Herreds
Sparekasse). Ingen fest uden dem. Han håbede på velvillig understøttelse igen til vores kommende
ringriderfest. Han mente vi havde haft en god fest med 19 deltagende traktorer. Han bemærkede, at
der også deltog en del piger, som gav drengene kamp til stregen.

Sønnich fortalte at det havde været svært at finde en dato for årets Ferguson-ringriderfest.
Bestyrelsen havde planlagt den 9.8.2014, men var blevet gjort opmærksom på, at der på netop
denne dato var traktorringridning i Løjt. Vi ønskede ikke at konkurrere med Løjt omkring datoen, så
derfor bad han medlemmerne om forslag til en ny dato. Efter en mindre diskussion, blev den nye
dato fastsat til den 6.9.2014.
Sønnich takkede i sin tale Jes Beuschau og Kurt Honnens for deres medvirken i bestyrelsen. Begge
to har valgt at forlade bestyrelsesarbejdet.
Ad pkt. 3:
Forelæggelse af regnskabet – v/Hans Peder Thomsen
Hans Peder oplyste, at foreningen havde ca. 100 medlemmer og at vi i det forløbne år havde et
mindre underskud på kr. 1.480,51. Af aktiver har foreningen 71.061,08 kr.
Regnskabet er godkendt af Henrik Petersen, revisor.
Der var ingen kommentarer fra medlemmerne, og de godkendte regnskabet.
Ad pkt. 4:
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på kr. 50,- for 2014 blev vedtaget.
Ad pkt. 5:
a.) istedet for Kurt Honnens blev Per Sloth-Møller valgt
b.) Hans Peder Thomsen blev genvalgt
c.) Uwe Heil genvalgt
d.) John Nagott blev valgt ny ind i bestyrelsen
e.) istedet for Jes Beuschau blev Henrik Petersen valgt ind som bestyrelsessuppleant.
Ad pkt. 6:
Jürgen Berg – blev valgt som revisor
Brian Grave – blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad pkt. 7:
Ved sidste års ringridning blev der også afholdt ringridning for havetraktorer, som gentages igen i
år.
Bestyrelsen foreslog, at vi i år også giver mulighed for at andre veterantraktorer end Grå Ferguson
kan deltage i arrangementet, dog sådan at de kører i egen galge/eget løb. Det blev vedtaget
enstemmigt.
Ad pkt. 8:
Datoerne for sommerringridningen blev diskuteret en smule.
Ib Schmidt, Øster Løgum mente at bestyrelsen skulle tilstræbe at finde en fast weekend hvert år til
årets traktorringridning.
Generalforsamlingen sluttede af med lækker brunch og et par genstande.
Aabenraa, den 15. marts 2014
Kurt Honnens

