Referat af Løjt Land Ferguson Ringriderforenings
generalforsamling den 28. februar 2015 i
Nygadehuset
Tilstede:
32 medlemmer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent:
Kurt Seifert blev valgt til dirigent. Han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig
indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning:
Formanden berettede, at sommerringridningen 2014 havde været den 15. i rækken. Der havde som
sædvanlig været god opbakning til arrangementet, hvor der deltog 20 små grå og 4 andre veterantraktorer.
Der havde også været god tilslutning til havetraktorringridningen. Det er bestyrelsens opfattelse, at
konceptet med at alle typer veterantraktorer kan deltage, skal fortsætte fremover.
Den gode opbakning giver sig også udslag i de mange frivillige hjælpere der kommer og hjælper med
opstilling, afvikling og oprydning. Uden dem ville det ikke være muligt at gennemføre arrangementet, så
derfor en stor tak fra formanden og resten af bestyrelsen. Formanden håbede på, at opbakningen også
fortsatte frem mod næste sommerringridning hvor der igen er brug for hjælp til opstilling og afvikling af
arrangementet.
Formanden havde også bemærket, at der kom flere piger ind i kredsen af medlemmer og kørere. Han
håbede på, at alle vil slå et slag for at få endnu flere piger med i foreningen, da de jo har vist at de kan give
mændene kamp til stregen.
Formanden fremhævede og takkede foreningens sponsorer:
 Superbrugsen (rabat på indkøb)
 Aabenraa El (tilslutning til el)
 Christian Jepsen (kaffe)
 Henrik Eriksen (øl)
 Verner Rasmussen (wienerbrød)
 Peter Reichstein (vand og strøm)



Klosterbrød (rugbrød)

Sluttelig takkede formanden bestyrelsen for deres indsats i det forløbne år. Der har været afholdt 5 møder
siden sidste generalforsamling, alle afviklet i god ro og orden.
Dirigenten satte herefter formandens beretning til drøftelse. Peter Reichstein nævnte, at Aabenraa El var
blevet opkøbt af et andet firma, hvilket kunne få indflydelse på sommerens arrangement.
Da der ikke var flere bemærkninger blev beretningen godkendt med applaus.

3. Forelæggelse af regnskab:
Kassereren fremlagde regnskabet, der udviste et lille underskud på 669,92 kroner. Kassereren fremhævede,
at udgifterne til kontorhold, specielt porto, er stigende. Årsagen er, at Frøs ikke længere vil støtte i samme
omfang som tidligere. Han opfordrede derfor medlemmerne til at opgive en mailadresse til fremtidig
kommunikation mellem medlemmerne og foreningen.
Kurt påpegede, at sommerringridningen giver underskud, hvilket ikke kan være tilfredsstillende for de
mange hjælpere, og spurgte til hvor de store omkostninger er. Kassereren svarede, at de største
omkostninger, hvor der ikke kommer nogen indtægter fra, er leje af telt og borde/stole. Hertil kommer
nogle småting som lidt gratis mad og drikke til hjælperne og indkøb af nødvendige småting til afviklingen af
arrangementet. Kassereren påpegede endvidere, at der ikke er indtægter på aftenspisningen, da
spisebilletterne sælges til kostpris. Det er bestyrelsens holdning, at der ikke nødvendigvis skal generes et
stort overskud, men at det er vigtigere at foreningens medlemmer ikke finder, at det er for dyrt et deltage.
Thomas foreslog, at foreningen investerede i et telt og i borde og stole. Kassereren svarede, dette var
drøftet i bestyrelsen flere gange, men at forslaget hidtil er faldet på, at foreningen ikke råder over
opbevaringsplads.
Herefter satte dirigenten regnskabet til afstemning, og det blev vedtaget med applaus.

4. Kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 50,- kroner pr. medlem. Dette blev vedtaget med applaus

5. Valg af bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
 Sønnich Sønnichsen
 John Nagott
 Lene Thomsen (suppleant) – ønsker at udtræde
Dirigent gennemførte valghandlingen for hver enkelt. Sønnich og John blev genvalg ved applaus. Flemming
Hansen-Lilholdt blev med applaus valgt som suppleant.

6. Valg af revisor
Følgende revisorer var på valg:
 Jürgen Berg
 Brian Grave (suppleant)

Begge blev enkeltvis genvalgt med applaus.

7. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling i generalforsamlingens møde.

8. Eventuelt
Formanden huskede forsamlingen på, at der som vanligt opstilles telt og baner til sommerringridningen
onsdagen før, i år den 10. juni klokken 18.
Formanden rundede punktet af med igen at udtrykke en stor tak til de mange hjælpere, og til Lene for
hendes engagement i bestyrelsens arbejde.

Herefter nedlagde dirigenten sit hverv.
Formanden takkede for god ro og orden og konstaterede, at det måtte jo gå godt når der ikke var flere
kommentarer til foreningens virke.
Forsamlingen gik herefter i gang med at spise Nygadehusets gode Brunch.

28. marts 2015

Per Sloth Møller
Referent

Kurt Seifert
Dirigent

