Referat af generalforsamling i Avlsforeningen for New Forest Ponyer
i Danmark 18/11-2017 på Lumby Skole.
Formand Karina Vistisen byder velkommen
20 (21) stemmeberettigede medlemmer tilstede.
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Dirigent: Mie Skovgård valgt
Generalforsamling lovligt indvarslet
Stemmetællere: Kurt Niedersee og Anne Koch

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed.
Formanden aflægger bestyrelsens årsberetning - se bilag 1.
Opklarende spørgsmål om myotoni, medlemsmøde, arrangementssammenfald, jubilæum i 2020
første weekend i august.
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
Bilag 2a, 2b og 2c.
Medlemstallet faldende, kassereropgaven lettere vha. tilmeldingsproceduren.
Lavere kontingentindbetaling som følge af færre medlemmer.
Omhyggelig indkøber af gaver og ærespræmier
Underskud - skyldes delvist regning for hingstekåring 2016 og Seges for 2016.
Mindre underskud, men aktiviteter er brugerbetalte.
Status: Lidt mindre egenkapital, placeret i Danske Bank og Sydbank, samt emblemer.
Opklarende spørgsmål: Markedsføring for 5000 kr - brochure i 2017. Bestyrelsen følger op på
markedsføring. Medlemsskab af Hippologisk Selskab giver mulighed for leje af lokaler til favorabel
pris.
Regnskabet er godkendt.

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder godkendelse af evt. forslag til
ændring af medlemskontingent for det kommende år.
Bilag 3
Fritz gennemgår og sammenligner med realiseret i 2017.
Godkendt.
5. Virksomhedsplan for det kommende år, herunder godkendelse af kåringskommission.
Bilag 4.
Regioners arrangementer, M&M, bestyrelse, medlemsarrangementer, stævner, socialt, dyrskuer,
kåring (ikke dato endnu),
Bemærkning: materialprøve og championater ligger for tæt.
Kåringskommision: gerne flere på listen fremadrettet. Godkendt.
Opfordring til mere markedsføring - forslag: gratis medlemskab til nye NF-ejere for resten af året,
link fra hjemmesiden til facebook i stedet for regionernes hjemmesider,
6. Behandling af indkomne forslag.
Bilag 5.
Vedtægter - medlemskab: Gæstemedlemsskab for enkeltstående arrangementer, forslag 100 kr.
Vedtaget med 20 for,0 imod..
Kåringsregler:
Forslag 1: §22 D, har aldrig været praktiseret, sløjfes: 14 stemmer for, 0 stemmer imod, 6 stemmer
ikke.
Forslag 2: § 22 F: For let at opnå medalje efter gældende regler. Trækkes
Forslag 3: § 22 G: Trækkes.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Lene Thaulow
Niels True
Karina Vistisen
Lene Thaulow, Niels True og Karina Vistisen genopstiller.
Vivi Lyholm opstiller.
Niels 19
Karina18
Vivi 17
Lene 3
Niels, Karina og Vivi valgt

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
På valg er: Asge Nilsson
Mie Skovgård
9. Valg af 2 revisorer
På valg er: Kurt Nedersee
Anne Koch
Genvalg
10. Valg af revisorsuppleant
På valg er: Bent Jessen
Genvalg
11. Eventuelt.
Festival 30/7-2/8 2020
Lang ventetid før referater fra bestyrelsesmøde offentliggøres.
Reminder på medlemskab, fornyelse via hjemmesiden sikrer opdatering af oplysninger.
Overveje alternativ til Landsudvalgets materialprøve.
Ordstyrer og formand takker for god ro og orden.

