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Generalforsamling VEST
19 fremmødte deltager, heraf 18 stemmeberettiget.
1. Valg af dirigent (Maja) og referent (Britta)
2. Bestyrelsen aflægger beretning
Inger aflægger bestyrelsens beretning. Se særskilt fil.
3. Regnskab/budget forelægges til godkendelse
Vi har hørt om kommunen vil give økonomisk støtte, til uddannelse osv. Kommunen skal
have garanti for at klubben overholder visse vedtægter (ændringer) – dem vi skal
gennemgå her på Generalforsamlingen.
4. Fastsættelse af kontingent
Fastsættelse af kontingent for år 2016. Bestyrelsen foreslår at fortsætte med 250 kr./år.
Enstemmigt vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag: 18 stemmeberettiget.
Forslag 1: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Alle stemmer for.
Forslag 2: Forældre eller værge til medlemmer under 18 år kan overdrages stemmeretten, hvis denne ikke
selv er medlem. Man kan kun få overdraget én stemme, uanset antal børn der er medlem. Enstemmigt
vedtaget.
Forslag 3: Handles der forsætlig kan der hæftes personligt. Enstemmigt vedtaget.
Forslag 4: For medlemmer opkræves medlemskontingent ….osv Enstemmigt vedtaget.
Forslag 5: Kassereren kan evt. vælges udenfor bestyrelsen. (tages op til næste års generalforsamling
hvorvidt kasseren skal være medlem eller ej) Enstemmigt vedtaget.
Forslag 6: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sidder i 2 år. Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne
er skiftevis på valg.
På valg er således:
År 1 (ulige år): Formand, sekretær og 1. suppleant.
År 2 (lige år): Næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem og 2. suppleant.
Revisorer vælges for 1 år af gangen. Der er mulighed for genvalg
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Dette er vedtaget for i år 2015. Til næste års generalforsamling tages vedtægten op igen, og ændres til evt.
År 1. Formand, 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant. År 2. Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 1
suppleant.
Vedtægtsændringer skal tages op på to følgende generalforsamlinger. Medlemmerne er velkommen til
løbende at kommentere og komme med forslag til vedtægterne i VEST.
Forslag 7: Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, møder med
enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m., og et beslutningsreferat offentliggøres efter mødet.
Beslutningsreferaterne kan findes på klubbens hjemmeside. Enstemmigt vedtaget.
Forslag 8: Prokura kan meddeles til 3 bestyrelsesmedlemmer i foreningen, f.eks. formand/næstformand/kasserer…. osv. Enstemmigt vedtaget.
Forslag 9: NY PARAGRAF §11:
Ordlyd: Junior udvalg:
Der er mulighed for at danne et juniorudvalg på min. 2 pers. Der kan indstilles kandidater til juniorudvalget i
alderen 13-18 år. Alle medlemmer under 18 år kan stemme til juniorudvalget. Juniorudvalget kan blive
inviteret til bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmedlem eller suppleant skal være med som kontaktperson til
møde i juniorudvalget. Juniorrepræsentanter bliver valgt for 1 år af gangen. Der er mulighed for genvalg.
§4: Medlemmer under 18 år har dog stemmeret til juniorudvalget. Enstemmigt vedtaget.
Forslag 10: §11 bliver fremover §12. Valg af 2 revisorer. 6 stemmer imod og 11 stemmer for 1 stemmer
blank. Ikke vedtaget, og derfor er den nuværende ordlyd stadig gældende ”Valg af 2 revisorer og 1
revisorsuppleant”.
Forslag 11: Nyt punkt i dagsorden: Sammensættelse/oprettelse af de forskellige udvalg. Enstemmigt
vedtaget.
6 Valg af formand.

Malene Møller er på valg (genopstiller), Enstemmigt vedtaget at Malene Møller fortsætter som
formand.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Sekretær Inger Skov er på valg (genopstiller), Inger skov valgt, Enstemmigt vedtaget
Valg af suppleanter til bestyrelsen:
1. suppleant Britta Lund er på valg (genopstiller) Britta Lund valgt, Enstemmigt vedtaget
Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant.
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Forslag kunne være at inviterer klubbens unge medlemmer til et fælles arrangement, hvor
udvalget præsenteres for de unge medlemmer.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorersuppleant:
Annebeth Abrahamsen og Morten Krogager-Nielsen genopstiller og er enstemmigt genvalgt.
Revisor suppleant: Doris Mikkelsen.
7. Eventuelt
Jacline har aflagt beretning fra ponygames kursus som var arrangeret af Dansk Ride forbund.
Jacline og Nina vil gerne stå for at lave et ponygames arrangement i forbindelse med Basecamp 56-7 august ved Bovbjerg fyr.
Oprettelse af forskellige udvalg:
Ponygames udvalg: Jacline, Nina og Anja Knudsen.
TREC udvalg: Malene Møller
Kørsel udvalg: Jan Stougård
Agility udvalg: Christina Smed
Distance udvalg: Inger Skov og Annebeth Abrahamsen, Cecilie Næss Damm
Ridetur udvalg: Malene Møller, Cecilie Næss Damm og Inger Skov.
Rideruterne i klosterheden: Ole Hansen.
Festudvalg: kunne være Julefrokost/sommerfest eller andet: Forslag: mindre egenbetaling, men
hvis der er overskud i klubben kan dette gå til klubbens medlemmer på sådan et arrangement.
Mona Pallisgård, Morten Krogager-Nielsen.
Der er kommet forespørgsel på om vi vil være vært for et arrangement ved Lemvig Dyrskue (6-7
juni 2015) Vi slår det op på facebook og forhører om nogen er interesseret i at stå for dette.

