Dagsordenen for Pytla Generalforsamling, 22. juni 2020
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassereren fremlægger regnskab – herunder fastsættelse af kontingent for efterfølgende år.
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse – formand, medlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor
7. Evt.

Valg til bestyrelsen
Rikke Dalgaard Frimodt Hvidt Formand: Ikke på Valg.
Hanne Vibeke Hansen Næstformand: På Valg - ønsker genvalg.
Eva Brethvad Kasserer: På Valg - ønsker genvalg
Marie Frost Arndal Sekretær: På Valg- Ønsker genvalg.
Signe Borup Bestyrelsesmedlem: Ikke på valg, men Signe ønsker efter eget valg at træde ud af bestyrelsen.
Caroline Sophia Manniche Bestyrelsesmedlem: Ikke på Valg
Merethe Prinds. Suppleant: På valg – ønsker genvalg.
Valg af revisorer
Marianne Frost Revisor: På valg – ønsker ikke genvalg.
Steen Trier Revisor: På valg - Ønsker ikke genvalg

Referat
Ad 1) Marianne meldte sig som dirigent, mens Marie Arndal var referent.
Ad 2) Formanden Rikke Hvidt bød velkommen til generalforsamlingen. Formanden gav en opsummering
over året og de afholdte aktiviteter i 2019. Der har ca været afholdt/planlagt et arrangement hver måned
Årets gang: Der har bl.a. været
•
•
•
•
•
•
•
•

Marts: Generalforsamling
April: stævnetræningskursus med Nille
Maj: hyggestævne i Søsum
Juni: Møntur
August: stævnekursus (dog aflyst pga for få tilmeldte)
Sep: Sensommer hyggestævne i Søsum, samt Orienteringsridt i Ganløse
Oktober: Tisvildetur
December: Jule/nytårstur

Pga Covid-19 blev denne Generalforsamling flyttet, og det planlagte forårsstævne og diverse fællesture er
blevet aflyst.

Ad 3) Regnskabet blev fremlagt og kan ses på Pytlas hjemmeside. Kontingentet fortsætter på samme beløb
for 2021. Regnskabet er blevet skrevet under af de 2 revisorer.
Ad 4) Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag fra medlemmerne.
Tilgengæld foreslår bestyrelsen at man rykker kontingentopkrævningen fra januar til april, da det for mange
er en dyr måned. Kontingentet fra januar til april i 2021 vil være gratis. Forslaget blev godkendt.
Diskussionspunkt:
Der blev spurgt ind til om medlemmerne kunne være interesserede i at kontingentbeløbet bliver hævet
med f.eks 50 kr per medlem per år, mod at der vil være fri afbenyttelse af en ny ovalbane på Rikkes
ejendom. Dette blev diskuteret frem og tilbage og det blev besluttet at bestyrelsen laver et dokument der
beskriver dette forslag, med en detaljeret udregning af hvad det vil koste klubben og de enkelte
medlemmer på årsbasis, og regler for brug af eventuel bane og tilhørende faciliteter.
Ad 5). Bestyrelsen fra 2020 ser således ud:
Rikke Dalgaard Frimodt Hvidt: Formand
Hanne Vibeke Hansen: Næstformand
Eva Brethvad: Kasserer (fortsætter som kasserer i samarbejde med Merethe)
Marie Frost Arndal: Sekretær
Caroline Sophia Manniche: Bestyrelsesmedlem
Merethe Prinds: Suppleant/kasserer
Frida van Jaarsveldt: Suppleant
Valg af revisorer
Marianne Holmegaard: Revisor
Peter Hvidt: Revisor suppleant
Ad 7) Evt.
Intet at berette

