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Referent: Jacob Mose

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse og forelæggelse af budget
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af 2 suppleanter
6. Valg af 1 revisor samt valg af 1 revisorsuppleant
7. Indkomne forslag
7.1 Forslag til ændring af vedtægten.
8. Eventuelt

Referat:
Ad 1) Bestyrelsen foreslår Tage Kragbak som dirigent. Generalforsamlingen vedtog dette.
Tage erklærer generalforsamlingen for lovligt og rettidigt indkaldt. Dog er den afholdt for sent
i forhold til vedtægterne, hvilket skyldes forsamlingsrestriktioner p.g.a. corona.

Ad 2) Formand Thomas gennemgik bestyrelsen beretning for 2021. Hvad gør vi med racer,
hvordan får vi flere med? Hvis nogen har lyst til at etablere et “hyggehold”, så bakker
bestyrelsen helt op om det.
God opbakning til B&U, selv efter lang pause. De bliver skolet godt i at gebærde sig i
skoven. 11 instruktører i alt, 8 til hver træning.
Søren Nielsen foreslog klubtur til vandrerhjem i Rold.

Generalforsamlingen godkendte beretningen.

Ad 3) Jesper gennemgik budget og regnskab. Overskud på 30.000 kr mod forventet 1.300
kr. Dette skyldes manglende afholdelse af arrangementer p.g.a. forsamlingsrestriktioner.
Formuen er dermed steget til 130.000 kr
Regnskabet blev godkendt.

Budget: Forventet underskud på 8.700 kr. Bestyrelsen ser det ikke som et problem p.g.a.
vores formue.
Budgettet blev godkendt.

Ad 4) Forslag om kontingentstigning i 2022 med 50 kr/år. Dette til at dække udgifterne til drift
af IT-system.
Kontingentet fastholdes i 2021.

Ad 5) Poul-Erik Jensen, Torben Gade, Søren Kirk og Jesper Sort på valg. Poul-Erik, Torben
og Søren blev genvalgt. Lene Madsen blev valgt ind. Søren Christensen blev valgt som
suppleant.
Arnold er genvalgt som revisor og Birgit som revisorsuppleant.



Ad 7) Der er ingen indkomne forslag.
Sidste år blev der foreslået muligheden for at etablere et værksted i klubhuset. Dette er
undersøgt af bestyrelsen og kan ikke lade sig gøre.

Ad 7.1) Bestyrelsen stiller forslag om at ændre i vedtægtens §3:

Nuværende:
§ 3
Som medlemmer af foreningen kan optages alle personer, der er fyldt 8 år. Optagelse i
foreningen sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Stemmeberettiget på
generalforsamlinger er medlemmer, som er fyldt 16 år, og som har været medlem af
foreningen i mindst 3 måneder, og som ikke er i restancer med kontingent eller anden form
for gæld over for foreningen. Medlemmer der ikke er fyldt 16 år, kan deltage i
generalforsamlingen, eventuelt med ledsagelse af forældre. Medlemmet henholdsvis
medlemmets forældre har taleret. Et medlem der ikke er fyldt 16 år, kan bestemme at en af
medlemmets forældre skal kunne stemme på generalforsamlingen.

Foreslås ændret til:
§ 3
Som medlemmer af foreningen kan optages alle personer, der er fyldt 8 år, yngre kan
dispenseres for efter bedømmelse af barnet i instruktørgruppen for børn og unge. Optagelse
i foreningen sker ved oprettelse gennem klubbens hjemmeside. Stemmeberettiget på
generalforsamlinger er betalende medlemmer, som har været medlem af foreningen i mindst
3 måneder, og som ikke er i restancer med kontingent eller anden form for gæld over for
foreningen. Ikke myndige medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, eventuelt med
ledsagelse af forældre/værge. Medlemmet henholdsvis medlemmets forældre/værge har
taleret. Et ikke myndigt medlem af foreningen, kan bestemme at én af medlemmets
forældre/værger skal kunne stemme på generalforsamlingen.

Begrundelsen for forslaget er, at B&U instruktørerne gerne vil optage dygtige ryttere, der
passer ind på holdet, men ikke lever op til alderskravet, at indmeldelse i klubben fremover
foregår automatisk gennem vores IT-system, og at vi ønsker at inddrage B&U rytterne mere i
medlemsdemokratiet ved at tildele dem stemmeret.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 8) Der spørges igen ind til muligheden for at få et klublokale med værksted. P.t. er der
ikke de store muligheder i Vodskov. Problemet er værkstedsdelen, da det kræver
olieudskiller o.s.v. Vi vil meget gerne igang med at bruge klubhuset igen til socialt samvær
efter træning, når restriktionerne ophæves igen.
Forslag om møde med sportsdiætist om ernæring før, under og efter træning.

Forslag til klubtræning f.eks. i Slettestrand med instruktører.

Tak for god ro og orden
/Jacob Mose


