Generalforsamling i Pytla, 14. april 2021.
Online møde

Dagsordenen for generalforsamlingen:
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: På valg – ønsker genvalg.
Hanne Vibeke Hansen - Næstformand: Ikke på valg.
Eva Brethvad- Kasserer: Ikke på valg.
Marie Frost Arndal -Sekretær: Ikke på valg.
Caroline Sophia Manniche -Bestyrelse medlem: på Valg – ønsker ikke genvalg
Merethe Prinds Hedegaard - Suppleant: På valg – ønsker ikke genvalg.
Frida Van Jaarsveldt - Suppleant: På valg – ønsker ikke genvalg
Flere suppleanter (medlemmer af bestyrelsen) ønskes 😊😊 Vælges for 1 år ad gangen.
Marianne Holmegaard
Revisor: På valg – ønsker genvalg.
Peter Hvidt Revisor Suppleant: På valg – ønsker ikke genvalg.

Referat
Ad 1) Hanne Hansen meldte sig som dirigent, mens Marie Arndal var referent.
Ad 2) Formanden Rikke Hvidt bød velkommen til generalforsamlingen der blev holdt online
grundet corona. Formanden gav en opsummering over året og de afholdte aktiviteter i 2020. Der
var i 2020 planlagt flere fællesture, stævne og O-ridt, og mange af arrangementerne blev desværre
aflyst pga de mange restriktioner og forsamlingsforbud under corona-epidemien.
Ad 3) Eva Brethvad og Marianne (revisor) fremlagde regnskabet. Der var ingen bemærkninger til
regnskabet, som bar præg af at der ikke har været så mange aktiviteter i 2020. Regnskabet ligger
på Pytla-hjemmesiden.
Ad 4) Kontingentet for kommende år er uforandret.
Ad 5) Bestyrelsen havde ikke modtaget nogen forslag.

Ad 6) Rikke Dalgaard Frimodt Hvidt stillede op til formandsvalget og blev genvalgt uden
modkandidater. Maria Rask Mylius stillede op som suppleant for 1 år.
Marianne blev genvalgt som revisor, og Peter Hvidt blev også genvalgt som revisorsuppleant.
Ad 7) Evt.
Det blev diskuteret om man evt skal have en lukket facebook side for Pytlamedlemmer alene.
Dette tages op på næste bestyrelsesmøde.
Næste arrangement bliver et orienteringsridt til maj måned, samt en fællestur til Hedeland i juni.

