Pytla Generalforsamling 16.3.2022
Tilstede, Hanne, Rikke, Eva, Marie, Caroline, Heike, Marianne, Charlotte, Lisbeth.

1. Valg af dirigent: Heike
Valg af referent: Marie

2. Formandens beretning: 2021 online GF i foråret. Aktiviteter afholdt:
Tur til Tisvilde i marts, og orienteringsridt lavet i Ganløse med god tilslutning. Rytteryoga er startet op og
fortsætter nu i privat regi.
Hyggestævnet blev holdt i Hedeland i efteråret – det fungerede rigtig fint og var et meget vellykket stævne.
Pytla blev indkaldt til et møde om Hedelands fremtid, da Hedeland overlades fremover til klubberne. Pytla
vil gerne være med til at hjælpe ved aktiviteter, men vil ikke støtte økonomisk. Jørfi har lavet et udvalg og
der vil blive lavet en ny bestyrelse for Hedeland, med deltagelse fra flere af de lokale klubber.
I december blev der lavet en juletur med mange deltagere.

3. Kasseren fremlagde regnskab: saldoen var 44001,29 kr.
Årets resultat: lille underskud på -4.313 kr, pga indkøb af klubtøj.
Udgifter i alt 2021: 42.802 kr.
Kassebeholdning på 1.226 kr.

4. Indkomne forslag. Klubben har ikke modtaget nogle forslag.
Bestyrelsen foreslår at klubben lukkes, hvis der ikke kommer nye bestyrelsesmedlemmer.
Det blev på mødet foreslået at klubbens medlemmer får 14 dage til at samle en ny bestyrelse, ellers lukker
klubben. Heike skriver et udkast til en mail og sender rundt til bestyrelsen internt inden den sendes ud til
medlemmerne. På den måde håber vi og opfordrer medlemmerne til at samle nye kræfter til at danne en
ny bestyrelse.
Det blev foreslået at Bestyrelsen kan åbne en Teams kanal hvor interesserede kan chatte sammen og evt
arrangere at fortsætte diskussionen/uforpligtende samtaler om at komme med ind i en bestyrelse.
Hvis ingen melder sig på banen, lukker klubben ved at stemme om det på næste ekstraordinær
generalforsamling, om senest 4 uger (indkaldelse ud 14 dage før).
Såfremt klubben lukker føres pengene videre til en lokalklub, f.eks. det nye projekt Hedeland.

5. Valg til bestyrelse: der skal være minimum 5 i bestyrelsen: formand, næsteformand, kasserer, sekretær
og bestyrelsesmedlem, samt op til 2 suppleanter.
Ikke på valg
Rikke (formand) – på valg i 2023
På valg:
Hanne (næstformand) – på valg , ønsker ikke genvalg,
Marie (sekretær) – på valg , ønsker ikke genvalg,
Eva (kasserer)- på valg, ønsker ikke genvalg som kasserer (Eva vil gerne sidde i bestyrelsen, men ikke som
kasserer).
Maria (suppleant) – på valg , ønsker ikke genvalg

6. Valg af revisor
Marianne vil gerne fortsætte som revisor.

7. Evt. Ingen punkter.

