Referat Gandur generalforsamling 19. november 2020
Dirigent: Nis Hjort
Referent: Charlotte Jensen

Nis konstaterer at generalforsamling er indkaldt i god tid og dermed lovlig.

Formandens beretning: Se vedlagte bilag
Kasserens beretning ift. regnskab: regnskab vedlagt
Kasseren fremlægger forslag til næste års budget

Bemærkninger til de ovenstående punkter:
Budgettet lægger op til, at de penge der er budgetteret med at blive brugt, vil komme alle medlemmer til
gode og ikke kun en eller få grupper, det er positivt og dejligt at se.
Banen bliver brugt af alle typer medlemmer, så det er fint, den bliver vedligeholdt.
Det er helt ok, der er brugt penge til printerpatroner, da det ikke er meningen at man som privatperson skal
finansiere driften.
Det er helt ok at der har været en udgift til afholdelse af bestyrelses og aktivitetsudvalgsmøder.

Formandens beretning, regnskab og budget er godkendt

Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag

Valg af Formand: Stine Madsen ønsker genvalg – Stine Madsen er valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Dorthe Augustesen træder ud af bestyrelsen – Gitte Nielsen bliver foreslået – Gitte Nielsen er valgt ind
Bente Bidstrup modtager genvalg – Bente Bidstrup er valgt

Charlotte Jensen ønsker ikke genvalg – Ingen forslag, Charlotte stillede op alligevel og blev valgt

Valg af suppleanter:
Lone Sørensen blev foreslået og valgt
Marianne Plet blev foreslået og valgt

Valg af Revisor
Elisabeth Røge fortsætter
Ruth Andersen fortsætter

Eventuelt:
Der bliver spurgt til om aktivitetsgruppen fortsætter som nu. Bestyrelsen svarer, de håber at det kan
fortsætte på samme måde. Det er dejligt, der er nogle som er kommet til og gerne vil arrangere nogle
aktiviteter. Man er meget velkommen til at melde ind, hvis man har noget, man gerne vil arrangere i
Gandur regi uanset om det er en tur, kursus, foredrag eller andet 
Nogle af tankerne der ligger i aktivitetsgruppen nu og som vi håber at kunne gennemføre noget af i det
kommende år er:
Overnatningstur til Faaborg camping, med rideture i Svanninge bakker eller bjerge
Punktamót
Kratluskerstævner
Gitte Nielsen fortæller at hun gerne vil arbejde på at få Gædingafimi til Gandur
Der bliver nævnte ture til forskellige steder
Massage kursus både som det sidste men også en fortsætter dag
Ryttermærker gennem DI

