Pytla’s general forsamling den 14. marts 2017

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kasseren fremlægger regnskab –herunder fastlæggelse af kontingent for efterfølgende år
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Evt.

Ad1) Formand Steen Trier bød velkommen til generalforsamlingen og glædede sig samtidig over
fremmødet.
Det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og dagsordenen blev godkendt.
Lars Øhrstrøm påtog sig dirigentrollen og Lisbeth Selchau‐Hansen tilbød sig som referent.

Ad 2) Formandens beretning
Steen Trier indledte sin beretning med en overordnet konstatering af, at klubmedlemmerne som
helhed ‐ i særdeleshed inden for de sidste par år‐ er blevet meget engageret, og at deltagelse til de
forskellige arrangementer som klubben udbyder generelt har rigtig fin tilslutning.
Formanden oplever også at ”klub‐ånden” er blevet styrket. Som eksempel kan nævnes, at møder
man klubmedlemmer ved diverse arrangement ”ude i byen” så er det en selvfølge, at man lige
hilser på hinanden. Alt i alt en meget positiv udvikling der gør arbejdet som formand og bestyrel‐
sesmedlem meget sjovere.

Formanden gav herefter en opsummering af afholdte aktiviteter i perioden fra januar 2016 til
marts 2017.
Det er bestyrelsen overordnede mål, at klubben afholder min. et månedligt arrangement, og
denne målsætning er opnået med en enkelt undtagelse.

Formandens beretning.
Det er sjovt at skrive formand beretning, for på den måde, får jeg husket alle de
dejlige ting vi sammen har lavet i det forløbne år. De mange gode timer vi har
omkring vores elskede islandske heste. Det er jo den fascination af denne dejlige
hesterace der tros alt binder os sammen. Om vi sammen rider nogle dejlige tuer, om
vi får undervisning, rider stævner eller tager som tilskuer til World Tølt eller WM så
er det fascinationen af den Islandske hest der er bindeled.
Jeg vil gennemgå alle de aktiviteter vi sammen har fortaget os i 2016 og de første
måneder af 2017
Jeg syntes vi har gjort det rigtigt godt igen i år. Vi har afholdt noget i næsten alle
måneder, så det må man da sige er ok.
Januar.
Søren Madsen kursus i Ride huset Brown Hill.
Februar.
1. Klub aften kiropraktik med Ulla Vestergaard.
2. Generalforsamling med et rigtigt flot fremmøde.
Det første vi foretog os efter generalforsamlingen var at indkalde til
ekstern ordinær generalforsamling. Kun med det ene formål at få
lavet vores vedtægter om, så de nu er i overensstemmelse med DI.
Og Dansk Ride forbunds regler. Og samtidig at få rattet nogle
åbenlyse fejl i vores gamle vedtægter.

Mars.
Kaffe hygge hos Birgit.
April.
Tisvilde tur.
Maj.
1. Kursus med Ditte Søborg på Kollensøvej
2. Fælles tur i Hareskoven.
Juni.
Bålfest hos Marianne og Lars.
Julie.
Pas kursus med Søren Witt. På Hedeland.
August
1. Kaffe hygge hos Kirsten og Lars.
2.Tisvilde tur.
September
1.Stævne.
2. Møn tur.
Oktober.
Søren Madsen kursus på Kollensøvej.
November
Dyrehave tur.
December.
Åres sidste fælles tur fra stakladen.

Januar.
Øv så måtte det jo komme vi måtte aflyse Søren Madsen Kurset.
Februar.
Hov der var nok for meget frost og is
Marts
Klubaften. Foredrag om Karniu – sakral terpi mad Tina Woetman

Og alt det for kun 200 Kr.

Formand for Pytla.
Steen Trier.

Ad3) Kasseren fremlægger regnskab
Eva Brethvad fremlagte et af revisor Jørgen Clausen godkendt regnskab. Jørgen Clausen har dog en
lille bemærkning om, at der kan være brug for assistance til regnskabsudarbejdelsen.
Regnskabet balancerer med et lille overskud; kontingentet for kommende år er derfor uforandret.

Godkendt regnskab vedlagt som bilag

Ad4. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag

Ad 5) Valg til bestyrelsen
Steen Trier

formand

På valg –ønsker genvalg.

Birgit Godfredsen

næstformand

ikke på valg

Eva brethvad

kasserer

ikke på valg

Marianne Jermiin

sekretær

ikke på valg

Gry Holmgård

bestyrelsesmedlem

på valg‐ ønsker ikke genvalg

Signe Borup

suppleant

på valg – ønsker genvalg.

Lise Åkerstrøm

suppleant

på valg –ønsker ikke genvalg

Jørgen Clausen

revisor

ikke på valg

Steven Nørgaard

revisor suppleant

på valg – ønsker genvalg.

Resultat af valg til bestyrelsen:
Steen Trier blev genvalgt til formandsposten
Signe Borup blev genvalgt som suppleant
Marie Arndahl blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen
Rikke Hvidt blev valgt til nyt medlem af bestyrelsen

Valg og genvalg foregik i god ro og orden med klapsalver og uden kampvalg

Ad6) Valg af revisor‐suppleant
Steven Nørgaard blev genvalgt som revisor suppleant

Ad7 Evt.
Helen Travers ønskede en drøftelse omkring afvikling af det årlige Pytla stævne. Det er gentagne
gange blevet nævnt, at der er for få, der hjælper med forberedelse og afvikling af stævnet. Det er
et stort arbejde at afvikle et stævne med mange forberedende opgaver ud over selve dagen. Og
det er de samme bestyrelsesmedlemmer, der trækker det store læs hvert år.
Forskellige tiltag blev drøftet. Foreløbig har følgende meldt sig som hjælpere:

Kris Askow (sponsorater), Helen Travers, Hanne Hansen, Lars Ørstrøm, Mette Riit, Lisbeth Selchau‐
Hansen.
Alle andre medlemmer opfordres til at melde sig, når vi nærmer os stævneafholdelse. Husk at
deltager du i stævnet, skal du vælge opgaver der er realistiske i forhold til det program, du skal
ride!

Kommunikation til/imellem medlemmer.
Kommunikation/oplysning til medlemmer foregår dels via facebook og dels via Pytlas hjemmeside
Pytlas hjemmeside er af ældre dato og derfor noget besværlig at opdatere. Det er hensigten, at
hjemmeside skal indeholde oplysninger der ikke kræver for mange opdateringer, og at facebook
fortsat er til de hurtige og mere spontane meddelelser.
Der var enighed om at facebook og hjemmeside supplerer hinanden godt, men vigtigt at vores
hjemmeside fortsat indeholder alle væsentlige oplysninger om klubben og om fællesture og
arrangementer.

Reminder: Næste fællesarrangement i De kongelige Stalde

Der afholdes et kursus i islandske strikketraditioner ved Birgitte Moesgård. Nærmere information
kommer fra Marianne Jermiin.

