Gandur generalforsamling d 20/11-19 kl 19
1) Valg af dirigent og referent
Hanne Johnsen er valgt som dirigent
Charlotte Jensen er valgt som referent
Lovlig generalforsamling
2) Formandens beretning til godkendelse
Se vedlagte bilag – beretningen er godkendt

3) Kassererens beretning til godkendelse
Beretning er godkendt
4) Forelæggelse af næste års budgetforslag og fastsættelse af kontingent til godkendelse
Næste års budgetforslag - godkendt og vi bibeholder kontingent beløb

5) Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet nogen forslag
6) Debat om bane efter 2021 – hvilke faciliteter ønsker vi klubben skal have fremadrettet
Siri og Nis ønsker ikke lange kontrakter på f.eks. 5-10 år, men de er åbne for korte kontrakter på 1
års varighed. Der bliver drøftet hvordan vi kan tænke investeringer, såsom toplag, ind i korte
kontrakter
Bestyrelsen har haft kontakt til Vejle kommune, ift. Hvad kan de støtte med? Økonomisk, areal osv.
Og hvor vil vi egentlig hen, skal der overhovedet været en ovalbane, eller skal der bare være skov,
et klubhus eller ridehus eller alm bane
Der kastes tanker op om feks spørge kommunen om vi må bruge et bestemt sted ved en skov og
sætte folde op ved feks en spejderhytte – hvis det altså er den vej, man ender med at beslutte
klubben skal.
Vi drøfter at det vil være rigtig dejligt at der kommer medlemmer og deltager i en debat om hvad
folk ønsker med klubben
Gandur er kendt for at være god til at lave stævner. Der er dog stor forskel på kravene til
stævnefaciliter fra tidligere og til nu, så vi skal være realistiske ift. Hvad vi kan holde af stævner og

hvad folk vil betale for. Og eventuelt kan man se om kommunen kan give tilskud til feks
toiletfaciliter, dommerudgifter så stævnegebyr kan mindskes en smule

7) Valg af formand (Formanden er ikke på valg i år)
8) Valg af medlemmer til bestyrelsen, på valg er:
Dorthe Augustesen – modtager ikke genvalg – Dorthe overgav sig og bliver 1 år mere
Ragnhild Hundebøll – modtager genvalg – Ragnhild er genvalgt
9) Valg af suppleanter – Elisabeth Røge og Lone Sørensen er genvalgt som suppleanter

10) Valg af revisor – Elisabeth Røge og Ruth Andersen er valgt

11) Eventuelt
Der er hul i taget på klubhuset, baneudvalget kigger på det, højest sandsynligt er det et nyt tag der
skal til
Bestyrelsen appellere til der kan oprettes et aktivitetsudvalg – Siri og Hanne vil gerne være med,
det bliver arrangementer når der er tid og overskud og noget man selv har lyst til. Hvis der sidder
flere medlemmer derude som har lyst er de meget velkomne
Der er ros til bestyrelsen for året der er gået og de arrangementer der er holdt, især Sydjysk
Mesterskab.

