
Generalforsamling 2015 
 

27 medlemmer var mødt, herudover var følgende til stede som ikke var 

medlem, 1 dirigent,  1 ansat samt 1 fra pressen 

Formanden Thorkild B. Jensen bød velkommen og foreslog samtidig valg af 

Mogens Rotvit til dirigent. 

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent. 

Følgende blev valgt 

Dirigent: Mogens Rotvit 

Stemmetællere: Kenn Erik Bech og Jens Anker Pedersen 

Referent: Thorkild Dahl Pedersen 

2. Bestyrelsens beretning for året 2015 

Formanden Thorkild B. Jensen aflagde beretning for året 2015 som 

var gået. 

Følgende afdøde medlemmer bliv mindet 

Ole Steinlein 

Nye medlemmer Tina Pedersen og Jørgen Petersen blev budt 

velkommen i Selskabet. 

Ingen bemærkninger til beretningen.  

Beretningen blev herefter godkendt. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Kasserer Jan Dahl forelagde og gennemgik overordnet enkelte poster i 

regnskabet. 

Bemærkninger hertil: 

Stigning på bygningers drift. Jan Dahl redegjorde beløbet   

Regnskabet blev herefter godkendt.    

4. Fastsættelse af optagelsesgebyr og kontingent. 

Forslag uændret 

Optagelsesgebyr     kr.      0,00 

Kontingent               kr.  300,00 

Godkendt uændret. 

 

 

 



5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 

Kasserer Jan Dahl forelagde og gennemgik budgettet for 2016. 

Bemærkninger hertil 

Entre stigning fra kr. 30,00 til kr. 50,00 voldsom. 

Totoomsætning budget stigning-Nordisk Spil i 2016 det var der ikke 

I 2015. 

Reklameomkostninger stigning-forventer at der skal bruges mere på 

denne post. 

Årsabonnement kr. 400,00 i 2016 også for pensionister 

Herefter blev budgettet for 2015 godkendt. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 

7. Valg af bestyrelse for 2 år. 

Efter tur afgår:  

Thorkild B. Jensen -  modtager genvalg 

Jann Dahl -  modtager genvalg 

Mikkel Stub Jørgensen – modtager genvalg 

Alle tre blev genvalgt. 

8. Valg af suppleant for 1 år. 

Efter tur afgår 

Charlotte Pedersen modtager genvalg 

Blev genvalgt. 

9. Valg af revisor for 2 år 

Efter tur afgår 

Jon-Erik Mogensen modtager genvalg. 

Blev genvalgt. 

10. Valg af revisorsuppleant for 1 år. 

Efter tur afgår 

Filip Jensen modtager genvalg 

Blev genvalgt. 

11. Forelæggelse af sæsonplan 2015. 

Charlotte Berg gennemgik sæsonplanen overordnet. 

V 5 i 2016 fra 2 til 6 løb 

Skandinavisk spil onsdag den 22. juni 2016 

Løbsdage om lørdagen starttid kl 13.00  



Danmarksmesterskab for Monte 

Fællessang 26. ma j 2016- medvirkende-en overraskelse-Lars 

Christiansen-Lasse & Mathilde 

12. Eventuelt. 

Følgende emner bliv drøftet.  

Strategiplan plan 2012 til 2016 blev gennemgået af Charlotte Berg 

med forklaring på at nogle punkter var opnået med plus andre var 

ikke realiserede endnu. 

 

Spørgeskema som var udsendt til kuske og hesteejere blev ligeledes 

gennemgået af Charlotte Berg der orienterede om de forskellige  

besvarelse og % fordeling på de stillede spørgsmål. 

 

VIP lounge indrettes i bestyrelseslokalet, referat sløjfet i program. 

Hjemmeside-nyheder primært fra Bornholm 

TV 2 Samarbejde den 17/9 2016 en hel løbsdag 

Kuske-tips planlagt i TV ikke på plads endnu 

Andelsheste, Spil på banen – spilleklubber lettere på nettet- 

besværligt på banen samt info 

Spillekuponer som kompensation for stigning i entre. 

Træningsanlæg bag ved staldene-rundstrækning på 3 km incl. 

lang ligeud bane-kuperet terræn i samarbejde med skovstyrelsen 

Betaling kr. 1.200,00 årlig for faste borde under halvtag 

Information om træner Frank Mikkelsens sygdomsperiode. 

  

 

Generalforsamlingen sluttede kl 19.25 

 

Som dirigent   Som referent 

 

______________________ ___________________ 

Mogens Rotvit  Thorkild Dahl Pedersen 

  

  

 



 

 

  

 

 

 

 


