
Gantis Ordinære Generalforsamling 8 februar 2016 

1. Valg af dirigent og referent 

• Dirigent: Jørn Mikkelsen 

• Referent: Julie Schjødtz Hansen 

• Godkendes af generalforsamlingen 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

• Formandens beretning ved Lisa la Cour Júliússon vedhæftet jf. bilag 1. 

• Beretningen godkendes af generalforsamlingen 

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for 
det kommende år. 

Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse: • Fremlæggelse af regnskab 
ved kasserer Niels Blirup. Der undskyldes for at regnskabet er kommet ud med sen varsel, 
dette har generalforsamlingen ingen indvendinger til. • Regnskabet gennemgås punkt for 
punkt vedhæftet jf. bilag 2. bilag 2med underskrifter.  • Stævneudvalget roses for deres 
indsats. • Store poster 2015: Renovering af banen 50.571 kr 

Ny lejekontrakt 2015 7910 kr 

• Tove Pedersen har kommentar til regnskabet, spørger til foreningskontoen pr. 1-1 2015 
og stævnekontoen. Niels svarer at der er trukket 1900 kr. d 2-5-15 som hører til 
regnskabet 2014. Formanden videregiver revisorens (Bjarne Nielsens) kommentar om at 
regnskabet er gennemregnet og godkendt af bestyrelsen. Den 2-1 2015 er der flyttet 
18647 fra stævnekontoen til foreningskontoen og det svarer til det beløb der er sat 
spørgsmålstegn ved. Tove har spørgsmål til kontantbeløb, de kontanter der figurerede i 
regnskabet 2014 er indsat på foreningskonto d 16-2-2015. 

• Regnskabet godkendes af generalforsamlingen 

Budget for 2016: jf. bilag 3 

•Budget 2016 fremlægges og gennemgås af formanden. 

Vedrørende renovering af klubhus: Maria Sund spørger ind til om det kan svare 
sig at købe noget nyt i stedet for at renovere klubhuset. Niels Blirup spørger ind 
til hvad generalforsamlingens holdning er til køb af nyt hus fremfor renovering af 
eksisterende. Der diskuteres om der kan laves aflåst rum enten i et nyt hus eller 
i det eksisterende klubhus. Der er forslag om at der laves kodelås så 
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medlemmerne har adgang til en del af klubhuset. Maria Sund foreslår et klubhus 
på hjul og pointerer at det selvfølgelig skal være i overensstemmelse med 
Himmelbjergfredningen. Der er enighed om at der er brug for et klubhus i den 
ene eller anden form. Der rejses forslag om at der nedsættes en arbejdsgruppe 
der undersøger muligheder for renovering/investering i nyt klubhus. 
Generalforsamlingens konklusion: Der afventes med større renovering af 
klubhus, i første omgang kan speakervognen opgraderes for mindre beløb (evt 
med en petroleumsovn, et par stole osv). Der nedsættes et klubhusudvalg 
bestående af Maria Sund og Charlotte Zeuthen, som undersøger muligheder for 
nyt klubhus. Andre Gantimedlemmer er velkomne til at bidrage eller indgå i 
klubhusudvalget. 

Vedrørende hjemmeside: Oplæg om ny platform for hjemmeside og 
loyalitetsprogram ved Jesper Purup 

Domænenavnet www.ganti.dk er blevet købt. 

Forslag om at samkøre hjemmesiden med facebook. 

•Budgettet 2016 vedtages af generalforsamlingen 

4. Fastsættelse af kontingent •Forslag om at hæve kontingentet fra 150 kr. til 
200 kr. for enkeltmedlemskab og fra 250 kr. til 300 kr. for familiemedlemskab i 
2017. •Kontingentforhøjelsen godkendes af generalforsamlingen. 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag •Bestyrelsen foreslår en ændring af klubbens 
formål jf. bilag 4. 

• Generalforsamlingen godkender ændringen. 

6. Valg af formand på lige år 

• Lisa la Cour Júliússon genopstiller og vælges af generalforsamlingen 

7. Valg af kasserer på ulige år 

• Kasserer ikke på valg 

8. Valg af øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer. Der vælges 1 medlem på ulige år og 
2 medlemmer på lige år 

•Rune Arnfalk genopstiller og vælges af generalforsamlingen 



• Anja Thorman genopstiller ikke • Kandidat: Jette Siiger vælges af 
generalforsamlingen 

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Suppleanter vælges for 1 år 

• 1 Suppleant: Maria Johannesdottír 

• 2 Suppleant: Sanne Lyngdal •Begge vælges af generalforsamlingen 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorer vælges for 1 år. 

• Revisor John Sørensen genopstiller ikke • Kandidat: Randi Nissen vælges af 
generalforsamlingen • Revisor Bjarne Nielsen genopstiller og vælges af 
generalforsamlingen 

•Revisorsuppleant Søren Kajhøj genopstiller ikke 

• Kandidat: Mogens Bang vælges af generalforsamlingen 

11. Eventuelt •Ingen punkter 

12. Dirigenten takker for god ro og orden og takker for generalforsamlingen 2016 

 
Bilag 3 

Samlet budget for 2016 

Indtægter 

Medlemskontingent 11.000,- 

Tilskud 5.000,- 

Følshow 3.000,- 

Telte 3.000,- 

Stævner 15.000,- 

4 x guldsponsorater á 3000,- kr. 12.000,- 

Samlet indtægt 49.000,- 

Bestyr. Ref. Og møder samt generalforsamling -6.500,- 



Kontorhold -350,- 

DI-møder -1.600,- 

Turudvalg -3.000,- 

Jordleje -7.000,- 

Idrætssamvirke -300,- 

DI kontingent -5.000,- 

Gantis 30 års jubilæum -10.000,- 

Renovering af klubhuset -15.000,- 

Renovering af speakervogn -5.000,- 

Banevedligehold- indkøb af baneafretter -8.000,- 

Ny hjemmeside med loyalitetsprogram og sponsoraftale -12.000,- 

Samlet udgift 73750-,- 

Budgetteret under/overskud 2016 - 25250,- 

  

Bilag 4 

Forslag til vedtægtsændring af § 2 – klubbens formål. 

 Forhenværende formål 

 2. Klubbens formål 

”Klubbens formål er at udbrede og styrke sammenholdet mellem islandshestefolket gennem 

undervisning, turridning og andet samvær, samt bibeholdelse af lslandshesteracen.” 

 Ændret til.. 

 2. Klubbens formål 

”Klubbens formål er at udbrede og styrke sammenholdet mellem islandshestefolket gennem 

undervisning, konkurrencer, turridning og andet samvær, som fremmer interessen for den islandske 

hest”. 

Ændring godkendt. 


