Referat af Heklas generalforsamling
15. marts 2011 i Ajstruphus
Formand Laila Juul Hansen bød de 49 medlemmer velkommen.

1. Valg af dirigent
Leif Gråhede blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
.
2. Valg af referent
Birgitte Jensen blev valgt til referent.
3. Formandens beretning
Formandens beretning ved Laila Juul Hansen
Jeg har fornøjelsen af, at være formand og sammen med bestyrelsen stå i spidsen for Hekla – Danmarks
bedste Islænderklub. Når det er sagt, er der stadig områder, der både kan og skal forbedres.
Vi er en af de største klubber og vi gør det godt – jeg vil i de næste minutter berette om året, der er gået og
samtidig komme med bestyrelsens syn på et par områder, hvor vi me-ner, at vi skal sætte ind og forbedre.
I forhold til året, der er gået:
•
•
•
•

Har Hekla fået sit eget sted. Det er dejligt, når der skal holdes arrangementer, så ved vi, hvor vi
skal være.
Har der været mange gode og forskellige arrangementer. Det kan I se ud fra kalen-deren på
bordene.
Håber vi, at vi har ramt alle målgrupper i de forskellige aldersgrupper.
Har vi fået en rigtig fin og overskuelig hjemmeside, der er up to date hele tiden, og vi har fået et
rigtigt flot nyt blad.

Vi ønsker at gå foran og at være et forbillede
Både som klub, men også over for vores ungdom – det kræver, at vi står sammen og at al-le er enige om
klubbens politik, det er bl.a.:
•
•

I Hekla regi skal der altid rides med hjelm
I Hekla regi rides der ikke på heste under 5 år

– vi har en forventning om, at alle medlemmer selvfølgelig efterlever dette, for vi ville være kede af, at skulle
til at afvise medlemmer til vores arrangementer, for dette vil være konsekvensen.
En del af bestyrelsens arbejde består i administrativt arbejde
Derfor er det frustrerende, at medlemmer ikke betaler til tiden, både til arrangementer og kontingent. Det bruger vi utrolig meget tid på, ved bl.a. at sende rykkere mere end én gang!
Bestyrelsen og jeg er utrolig glade for al den hjælp, som vi har fået
•
•

Til vores arrangementer. Det er for eksempel hjælp i cafeteriet, dommersekretærer, hjælp med
at stille telte op, og oprydning. Det er så skønt, når folk hjælper til, så kø-rer det hele meget
bedre. Så derfor en stor tak til de frivillige, der hjælper.
Vi håber selvfølgelig også fremadrettet, at vi kan få det – husk des mere hjælp, des bedre
arrangementer til jeres fordel.

Dog skal det siges, at vi har oplevet nogle personlige angreb på bestyrelsen. Det er over-hovedet ikke acceptabelt, det tager vi stor afstand fra. Såfremt man har en klage over noget eller nogen, skal den indgives skriftligt til bestyrelsen.
Alle skal føle sig velkomne i Hekla!
Og så vil jeg lige nævne, at bestyrelsen er valgt af medlemmerne på en generalforsamling. Der er forskellige
poster i bestyrelsen, men beslutningerne tages af bestyrelsen, som helhed. Hvilket vil sige:
•

At der skal være enighed før en beslutning træffes!

Jeg sagde, i min indledning, at Hekla er Danmarks bedste islænderklub - det er vi, fordi:
•
•
•
•

Vi gør noget for vores medlemmer
Vi laver mange arrangementer og tager højde for, at der er noget for alle.
Vi forsøger at forbedre os hele tiden.
Vi tager hensyn til folks ønsker og behov.

Kort sagt: Vi er her for den samme sag: det tøltende vidunder fra Island.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for deres indsats og gode arbejde. Uden jer ville vi ikke være kommet, så
langt, som vi er. Der er virkeligt blevet knoklet og folk har brugt rigtig meget tid på, at få det hele op at køre,
især med vores nye sted.
Rigtig flot arbejde, tusind tak!
Så vil jeg gerne sige tak for tilliden, I har vist mig - både bestyrelsen og medlemmer. Jeg håber og føler selv,
at jeg har gjort det rigtigt godt. Jeg har både grinet, grædt og svedt tran, for det er en hård tjans, må jeg erkende. Men jeg er frisk på mere, og jeg ser frem til endnu et spændende år i Hekla.
Også en stor tak til alle vores sponsorer, og til det vil jeg lige tilføje, at vi har fået ny hovedsponsor: Spar Nord
i Nørresundby.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer
4. Regnskab
Regnskabet er offentliggjort på Heklas hjemmeside, men blev der ud over fremlagt af kasserer Lone Christiansen.
I 2010 var der i alt 812 medlemmer i Hekla fordelt på 306 enkeltmedlemskaber og 182 familiemedlemskaber.
Sidste år var tallet 876 fordelt på 294 enkeltmedlemskaber og 179 familiemedlemskaber.
Fremover skal der tilføjes revisorpåtegnelse i regnskabet.
Regnskabet blev derefter godkendt.
5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen havde fremsendt en administrativ vedtægtsændring:
§ 14 Vedtægtsændring af stk. 3
Nuværende tekst:
I tilfælde af opløsning skal foreningens midler, så længe foreningen er bosat i Brønderslev Kommune tilfalde
Idrætssamvirket Brønderslev. Såfremt foreningen bosætter sig andetsteds, skal foreningens midler tilfalde almennyttige formål, efter beslutning fra den opløsende generalforsamling. Dette gælder ligeledes såfremt
Idrætssamvirket Brønderslev er ophørt, og ikke fundet erstattet af lignende sammenslutning.
Ændring af tekst § 14 stk. 3 og 4
Stk 3
I tilfælde af opløsning skal evt. overskydende midler, efter betaling af alle skyldige beløb (herunder også vedr.
afhændelse af fast ejendom), ved foreningens ophævelse, indsættes på konto i pengeinstitut i mindst 3 år til
disposition for en ny forening af samme kategori i samme lokalområde i kommunen. Kontoen, der skal stå under administration af Idrætssamvirket Brønderslev, overgår efter den anførte periode til en fond til fordel for de
øvrige medlemsforeninger i hele kommunen under Idrætssamvirket Brønderslev.
Stk. 4
Såfremt foreningen bosætter sig andetsteds, skal foreningens midler tilfalde almennyttige formål, efter beslutning fra den opløsende generalforsamling.Dette gælder ligeledes såfremt Idrætssamvirket Brønderslev er ophørt, og ikke fundet erstattet af lignende sammenslutning.
Forslaget blev vedtaget

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lone Christiansen blev genvalgt
Kirsten Elland blev valgt til bestyrelsen for 2 år
Rikke Skaar blev valgt for 1 år
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Lene Nørgård Madsen blev valgt for 2 år
Mette-Line Højer Larsen blev valgt for 1 år
8. Valg af revisor samt revisorsuppleant
Bogføringsservice v/Grethe Gertsen blev valgt
Poul Bislev blev valgt, som revisorsuppleant
9. Fastsættelse af kontingent
31 stemte for en stigning. 14 stemte imod. 4 stemte ikke. Kontingentet for 2012 bliver på kr. 200 for enkeltmedlemskab og kr. 400 kroner for familiemedlemskab

10. Eventuelt
 Christina Julie Christiansen orienterede om spørgeskemaundersøgelsen. Der var 168, der havde besvaret spørgeskemaet. Generelt er medlemmerne yderst tilfredse med foreningen, men der var en
del, der sagde, at man skulle være bedre til at byde nye medlemmer velkommen i Hekla.
Mange ønskede variation i arrangementerne. Medlemmerne efterspurgte især flere juniorarrangementer, foredrag, teori og avls arrangementer. Nogle vil gerne have mere alrid, men her henviste Christina
til Tvistur! Der skal være mere samarbejde med de andre klubber i Nordjylland for at koordinerer arrangementerne i landsdelen.
Hekla burde slet ikke have en hjemmebane overhovedet, men skifte lidt rundt i landsdelen, så klubben
bliver regional igen, var der også én, der mente.
Undersøgelsen kommer på Heklas hjemmeside.


3. marts 2012 har Hekla 40 års jubilæum og der planlægges en stor fest. Medlemmerne havde i spørgeskemaet mulighed for at komme med forslag til afholdelsen. En rytterstafet over flere dage, var et af
forslagene.



Betty Steglich-Petersen, kredsrepræsentant i kreds 1 i Friluftsrådet, takkede Heklas bestyrelse for det
store arbejde, de laver i foreningen. Dernæst orienterede hun om et arrangement ”Tour de Kyst til
Kyst” i samarbejde med Jerup Rytterlaug i Bededagsferien med overnatning. Dernæst orienterede
hun om arbejdet i ” Projekt Riderute i Vendsyssel”, men også i ” Det Grønne Råd” i Frederikshavn. Rideruten er, når den er færdig, på over 200 kilometer. Betty vil arbejde på, at rideruten udbygges fra
Frederikshavn sydover ned til Dronninglund og ud til Langtved i Hellum.
Der var et spørgsmål fra salen fra et medlem fra Blokshus-området. Her blev man ofte chikaneret af
turister, der ikke ønskede ryttere. Det er vigtigt, at de gamle stier ikke forsvinder fra landkortene, men
det er så samtidig også vigtigt, at vi som ryttere, opfører os ordentligt, sluttede Betty.



Der var et spørgsmål om forenings-el. Her svarede kassereren, at det var der en forespørgsel ude
om.



Islandshestens Dag er som arrangement et godt arrangement, men udvalget savner hjælpere. Melder
der sig ingen folk, nedlægges arrangementet. Opvisningsholdet blev spurgt, om de ville overtage arrangementet. Det ville blive forelagt på 1. træningsaften den 14. april. Herefter vil de vende tilbage.



Til sidst var der en diskussion om, hvor opvisningsholdets jakker skulle være om vinteren. Bestyrelsen
ville finde en løsning med opvisningsholdet.



Man kan inde på Sporti.dk se, hvem der er medlemmer i Hekla.

Formanden Laila Juul Hansen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer Anne Mette Wittrup og Katrine
Toft for deres indsats i Heklas bestyrelse samt generalforsamlingen for god ro og orden!

