Nordjysk Islandshesteforening HEKLA

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 19
Hjallerup Idrætscenter
Idræts Allé 1, 9320 Hjallerup

Hekla byder på kaffe/te og rullepølsemad samt én øl eller én vand

Dagsorden ifølge vedtægterne
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning.
Regnskab (udleveres og gennemgås på generalforsamlingen)
Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamling, dvs
senest den 23. januar 2018)
- Nyt logo. Se bilag 1 (udarbejdet af Marie Rønn Art)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Se bilag 2
7. Valg af suppleant til bestyrelsen. Se bilag 2
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant. Se bilag 2
9. Fastsættelse af kontingent. Se bilag 3
10. Eventuelt. Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent for indeværende år, er møde- og
stemmeberettigede.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer, og der
kan kun tages beslutning om forslag, der har været optaget på dagsordenen.
Grundet reservation af passende lokaler og forplejning bedes du venligst tilmelde dig på
sporti.dk senest den 6. februar 2018. Medlemmer, som har fået indkaldelse via brevpost,
bedes tilmelde sig hos kasserer, Maibritt Egebak på tlf. 20223297.
Der vil ved indgangen være kontrol af medlemsskab og udlevering af stemmesedler. Personligt
medlemskab giver en stemme, familiemedlemskab to stemmer. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal (håndsoprækning), men
skal foregå skriftligt, såfremt blot ét medlem ønsker det.
Vel mødt!
Bestyrelsen i HEKLA

Nordjysk Islandshesteforening HEKLA

Bilag 1

Nyt Logo
Efter opfordring fra medlemmer som har påpeget, at det nuværende logo er svært anvendeligt i
forbindelse med tryk på jakker mv., fremsættes et forslag til ændring af Heklas logo.
Forslaget vil være til afstemning på generalforsamlingen, ligesom at andre forslag til nyt logo er
velkomne.
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamling, dvs. senest
den 23. Januar 2018.

Nordjysk Islandshesteforening HEKLA

Bilag 2

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg
Peter Juul Hansen

2 år

Modtager ikke genvalg

Maibritt Egebak

2 år

Modtager genvalg

2 år

Modtager genvalg

Børge Egebak (revisor)

1 år

Modtager genvalg

Jesper Sørensen (suppleant)

1 år

Modtager ikke genvalg

Valg af suppleanter
På valg
Ian Sachse Thomasson

Valg af revisor samt suppleant
På valg

Nordjysk Islandshesteforening HEKLA

Bilag 3

Fastsættelse af kontingent
På HEKLAs generalforsamling i 2017 blev HEKLAs vedtægter suppleret med et nyt stk. 3 til
vedtægternes § 10, om kontingent.

Det nye stk. 3 fik følgende ordlyd:
Stk. 3. Heklas medlemskontingent ændres med tilsvarende beløb som Dansk
Islandshesteforenings klubkontingent.

Ændringen har betydet, at det kontingent som blev fastsat på generalforsamlingen i foråret
2017, er ændret med yderligere 2 kr og 50 øre, på baggrund af ændringerne af DIs kontingent,
som fastsat på Dis generalforsamling i november sidste år, gældende for 2018.

Kontingent for 2018 er herefter:
Enkeltmedlemsskab; kr. 280.
Familiemedlemsskab, 2 medlemmer; kr 510
Familiemedlemsskab, 3 medlemmer; kr 540
Familiemedlemsskab, 4 medlemmer; kr 570
Familiemedlemsskab, 5 medlemmer og derover; kr 600

