Indbydelse til generalforsamling
Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark indbyder til:
Ordinær generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 kl. 11:00.
Generalforsamlingen afholdes i Avnslev Forsamlingshus, Skovgyden 1, Avnslev, 5800 Nyborg
Igen i år vil der være mulighed for at deltage i frokost ca. kl. 12 – 13, til en pris af 150 kr./voksen og 85
kr./barn. Der vil være mulighed for at købe øl til en pris á 22 kr. og sodavand til en pris á 15 kr. Foreningen
er vært for eftermiddagskaffe og kage. Det er ikke tilladt at medbringe mad eller egne drikkevarer.
Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig, da forplejningen skal bestilles på forhånd. Tilmelding senest
den 19/3 2017 til Morten Thers mortenthers@mail.dk.
Oplys antal og navn på deltagere, såfremt der tilmeldes flere på et familiemedlemskab, samt antal deltagere
til frokosten. Beløbet for frokost bedes indbetalt på foreningens konto i Handelsbanken: 6500-1004921,
oplys venligst samme navn som ved tilmeldingen.
Bemærk: bestillingen er først gældende, når indbetalingen er registreret.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.

Valg af dirigent

2.

Aflæggelse af formandsberetning

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab - se nedenfor

4.

Beretning fra faste udvalg

5.

Behandling af indkomne forslag - se nedenfor

6.

Fastsættelse af kontingent, kåringsgebyr o. lign.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og kåringsgebyr, men tilføjelse af et administrationsgebyr på 150 kr.
ved indmeldelse samt ved fornyelse efter den 1/2 for det pågældende år.
7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:

-

Formand Carl Trock (modtager genvalg)

-

Sekretær Kerstin Berglind (modtager genvalg)

-

Bestyrelsesmedlem Tina Skovlund Christensen (modtager genvalg)

-

Bestyrelsesmedlem Heidi Borch (modtager genvalg)

1.

På valg som suppleanter er:

-

Vicky Stolberg

-

Hanne Larsen

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant

2.

På valg som revisor er:

3.
9.

Anja Vogelsang
På valg som revisorsuppleant er:
Karen B. Olsen
Valg til faste udvalg

10. Eventuelt
Herefter udnævnelse af og Årets medlem, Årets Ildsjæl og Årets Welsh Pony, samt vindere af Egetoftepokalen
og Valhallapokalen. Desuden udlevering af årbog 2017.

