
 

 

Generalforsamling DVP Kvistgård 
Referat af generalforsamling 2018  

Onsdag d. 22. Februar 2018  

 

Referat nr. 2018/2 Møde start: kl. 19:00 Møde slut: kl. 20:00 

 

Antal deltagere: 12 deltager. Anne Andersen, Anne Lind Andersen, Hanne Jensen, Kjeld 

Z. Andersen Marc Jensen, May Flint, Mette Roneklint,  Mette Quist, Ole 

Jensen, Rikke Bremer Pedersen, Tinna Güntelberg, Ulrich Hansen, 

 

 

Dagsorden: 

  

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af 2 stemmetællere 

4. Formandens beretning for 2017 

5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede 2017 regnskab 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Fastsættelse af kontingent - Bestyrelsen forslår at kontingentet 
forbliver uændret (150 kr. pr. person årligt) 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer I henhold til vedtægtens § 11 
stk. 2 vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på 
lige år. 

a) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år         

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

• Anne Andersen (villig til genvalg)  

• Ulrich Hansen (ønsker ikke genvalg)  

• Ole Jensen (villig til genvalg)  

• Hanne Jensen (villig til genvalg) 

b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år Valg af 1 
bestyrelsesmedlem for 1 år 



 

 

• May Flindt (villig til genvalg) 

c) Valg af 1 – 2 suppleanter         

Valg af 1 suppleant for 2 år 

Valg af 1 suppleant for 1 år 

9. Valg af revisor og revisor suppleant 

a) Valg af revisor 

1.) Jette Sabroe (Bestyrelsen har modtaget tilsagn fra Jette 
Sabroe om, at hun er villig til genvalg) 

2.) Johannes Hecht-Nielsen (Bestyrelsen har modtaget tilsagn fra 
Johannes Hecht-Nielsen om, at han er villig til genvalg) 

b) Valg af revisorsuppleant      

1.) 

10. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent  
Mette Roneklint er forslået om dirigent. Og er enstemmig valgt. 
Mette Roneklint takker for valget og fastslår at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 
 

2. Valg af referent  
Tinna Güntelberg melder sig. Og er enstemmig valgt. 
 

3. Valg af 2 stemmetællere 
Mette Quist og Anne Lind Andersen melder sig, og er enstemmig valgt. 
 

4. Formandens beretning for 2017  
Uddeles og læstes af alle.  
Spørgsmål til beretningen:  
Er der lavet løbskalender? Den ligger på hjemmesiden og facebook.  
Beretningen er godkendt.  
 

5. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede 2017 regnskab  
Regnskabet er godkendt.  
 

6. Behandling af indkomne forslag  
Der er ikke kommet nogen indkommende forslag 
 

 7. Fastsættelse af kontingent     Bestyrelsen forslår at kontingentet forbliver uændret (150 
kr. pr. person årligt)   

Kontingentet forbliver uændret. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  I henhold til vedtægtens § 11 stk. 2 vælges 4 
bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant vælges på lige år.   



 

 

   a) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år          

Anne Andersen er enstemmig valgt. 

Ole Jensen er enstemmig valgt. 

Hanne Jensen er enstemmig valg. 

Ulrich ønsker ikke genvalg. Mette Quist og Rikke Bremer Pedersen ønsker at stille op til 
bestyrelsen. 

Rikke trækker sig igen.  

Mette Quist bliver enstemmig valgt 

  

 

b) Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år  

May Flindt er enstemmig valgt 

 c) Valg af 1 – 2 suppleanter        Valg af 1 suppleant for 2 år    

Rikke Bremser Pedersen bliver enstemmig valgt som suppleant for 2 år.  

Valg af 1 suppleant for 1 år   

Ulrich bliver enstemmig valg som suppleant for 1 år. 

9. Valg af revisor og revisor suppleant  

 a) Valg af revisor   

 1.) Jette Sabroe (Bestyrelsen har modtaget tilsagn fra Jette Sabroe om, at hun er villig til 
genvalg)  

Jette Sabroe bliver enstemmig valgt 

2.) Johannes Hecht-Nielsen (Bestyrelsen har modtaget tilsagn fra Johannes Hecht-Nielsen 
om, at han er villig til genvalg)  

Johannes Hecht-Nielsen bliver enstemmig valgt 

    Valg af revisorsuppleant      b)   

   Anne Lind Andersen ønsker at stille op som revisorsuppleant. 

Anne Lind Andersen bliver enstemmig valgt. 

10. Eventuelt 

Snak omkring hvad gør vi med dommer/ skal vi betale for en dommer?  

Ulrich spørg til hvad der skal ske med tilskuerpladsen, som er blevet revet ned, da Ponybørsen 
blev revet ned.  Tilskuerpladsen røg i samme ombæring da det blev opdaget det var rådden og 
ikke stod fast.  

Det tages om på næste bestyrelsesmøde.  

Ole spørg om Mobilpay kan vi indfører dette på banen som betaling? 



 

 

Rikke sidder med mobilpay for foreninger på jobbet og vil undersøge om det kan lade sig gøre og 
tage det med til næste bestyrelsesmøde. 

 

Dirigent takker for god ro og orden. 

 

Dirigent Mette Roneklint__________________________________ 

Referent Tinna Güntelberg ________________________________   

 

 


