Indbydelse til ordinær generalforsamling
Welsh Pony og Cob Avlen i Danmark indbyder til:
Ordinær generalforsamling lørdag den 26. marts 2022 kl. 13:00.
Generalforsamlingen afholdes i Søllinge forsamlingshus, Sdr. Højrupvejen 104A, Søllinge, 5750 Ringe.
Igen i år vil der være mulighed for at deltage i frokost inden generalforsamlingen ca. kl. 12 – 13, til en pris á
150 kr. Der vil være mulighed for at købe øl til en pris á 25 kr. og sodavand til en pris á 20 kr. Medbring
venligst kontanter, da net forbindelsen på stedet er dårlig. 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 torsdag den 17/3 2022 til Kerstin Berglind kerstin@jessen.pe
Oplys medlemsnummer samt antal og navn og på deltagere, hvis der tilmeldes flere på et
familiemedlemskab, samt antal deltagere til frokosten.
Beløbet for frokost bedes indbetalt på foreningens konto i Handelsbanken: 7613-2008038, oplys venligst
navn, medlemsnummer samt GF.
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 – bilag vedlagt
4. Beretning fra faste udvalg
5. Behandling af indkomne forslag – bilag vedlagt
6. Fastsættelse af kontingent, kåringsgebyr o. lign.
a. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og kåringsgebyr.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:
a. Formand Hanne Larsen
b. Næstformand Kim Jeppesen
c. Sekretær Kerstin Berglind
d. Bestyrelsesmedlem Heidi Borch
8. På valg som suppleanter er:
a. Nana Sørensen
b. Kimi Westh Nielsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
a. På valg som revisor er: Anja Vogelsang
b. På valg som revisorsuppleant er: Jette Granhøj
10. Valg til faste udvalg
11. Eventuelt
Herefter udnævnelse af Årets Avler, Årets Ildsjæl og Årets Welsh Pony, uddeling af årets medaljer, uddeling
af æresbånd til årets udstillere af afkomssamlinger samt vindere af Egetoftepokalen og Valhallapokalen.
Udlevering af årbogen.

