Referat af Pytlas generalforsamling torsdag d. 26. marts 2016
Sted: Rytterstuen på Kollensøvej hos Gitte.
Stort fremmøde, vi var 24 medlemmer incl. bestyrelsen.

Punkt 1 – valg af dirigent samt referant
Stine Trier blev valgt til ordstyrer og Lise Åkerström indvilgede i at være referent.
Stine konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Punkt 2 – formandens beretning
Steen takkede Gitte for endnu engang at lægge lokaler til, Gitte fik et skønt krus til samlingen.
En stor tak ‐ samt en flot dekoration til Nille, som efter en lang og tro tjeneste ‐ har valgt at stoppe sit
arbejde i Pytla.
Der var planlagt fællestur til Worldtølt i Odense i 2015. En god tur med dejlige heste. Ikke nemt at skulle
købe billetter til så mange mennesker, så det ønsker jeg ikke at stå for igen.
Der har været søndagstur til Slagslunde skov – det var en lidt våd tur, og der var desværre ikke så stort
fremmøde.
I april havde vi en guidet, spændende tur til Hedeland, hvor der var delt op i 3 grupper med ca. 12 i hver
gruppe. Der var stor tilslutning og vi havde dejligt vejr.
I både maj og juni måned var der weekendkursus med Ditte Søborg, hvilket var en stor succes.
I Juni havde vi stævne med stor succes. Der var mange deltagere, og vi havde fået fat i nogle gode
dommere. Der var en rigtig god stemning, og det var en helt igennem god dag. Det var dejligt, at vi kunne
låne Bente og Ivans dejlige baner.
I august var der planlagt en guidet tur til Grib skov. 14 fremmødte medlemmer. En super flot tur, Grib skov
viste sig fra sin bedste side. Desværre må man i Grib skov kun ride på de ”dårlige” stier, og det er da
ærgerligt, når det er nemmere at ride på skovvejene. Tempoet på turen var ‐efter fleres mening ‐ for
hurtigt ‐ dette formentlig fordi man kun kunne ride på de ”dårlige” stier.
I september var der planlagt Tisvildetur. Desværre ikke så stor tilmelding, som vi plejer, men det blev
alligevel en dejlig tur, og i Tisvilde må man ride på de store veje .
Endnu en Tisvildetur i oktober – desværre heller ikke den store tilmelding her.
I november var der Dyrehave tur. Flot fremmøde, ca. 25 medlemmer. En skøn tur.
Det store træ ved Peter Lips hus var væltet.
Juleturen i december måtte aflyses, da der ikke var tilmeldinger nok.
Der har desuden været kursusaktivitet for vores medlemmer ved henholdsvis Nille og Marianne Florman,
men dette var ikke i Pytla‐regi.
Formandens beretning blev godkendt.

Punkt 3 – Kassereren fremlægger regnskab
Eva redegjorde for div. poster i årsregnskabet.
Birgit oplyste at der pr. 1. januar 2016 er 96 betalende medlemmer i Pytla.
Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4 – Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af
§3 Medlemskab (Det med rød tekst slettes – det med blå tekst tilføjes)
Medlemskab står åbent for alle ejere af islandske heste samt andre med interesse for foreningens formål.
Indmeldelse kan ske ved henvendelse til kassereren eller et andet bestyrelsesmedlem, samt på foreningens
hjemmeside.
Medlemskab kan opnås på følgende måder: Seniormedlemskab er åbent for enkeltpersoner, der er 25 år
eller ældre. Junior‐/ungdomsmedlemsskab er åbent for enkeltpersoner, der er 24 år eller yngre.
Familiemedlemskab er åbent for ægtefæller/samboende med fælles adresse samt hjemmeboende børn,
der er 24 år og yngre.
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt til udgangen af et kalenderår, og udmeldelsen må være
foreningen i hænde senest den 1. december. Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af
kontingentrestance. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende har handlet i
åbenbar modstrid med foreningens formålsparagraf . Hertil kræves 2/3 stemmeflertal. Kvitteret
indbetalingskort Kvittering er gyldigt medlemsbevis. Alle medlemmer, der er 10 år eller ældre har
stemmeret. For sen indbetaling medfører bortfald af stemmeret i 3 måneder fra indbetalingsdagen. Nye
medlemmer er stemmeberettiget efter 3 måneder fra indbetalingsdagen. På såvel ordinære som
ekstraordinære generalforsamlinger har kun fremmødte medlemmer stemmeret.
§3 Medlemskab
Medlemskab står åbent for alle ejere af islandske heste samt andre med interesse for foreningens formål.
Indmeldelse kan ske på foreningens hjemmeside.
Medlemskab kan opnås på følgende måder: seniormedlemskab er åbent for enkeltpersoner, der er 25 år
eller ældre. Junior‐/ungdomsmedlemsskab er åbent for enkeltpersoner, der er 24 år eller yngre.
Udmeldelse af foreningen kan kun ske skrifftligt til udgangen af et kalenderår, og udmeldelsen må være
foreningen i hænde senest den 1. december. Bestyrelsen kan slette et medlem på grund af
kontingentrestance. Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende har handlet i
åbenbar modstrid med foreningens formålsparagraf. Hertil kræves 2/3 stemmeflertal. Kvittering er gyldigt
medlemsbevis. Alle medlemmer, der er 10 år eller ældre har stemmeret. For sen indbetaling medfører
bortfald af stemmeret i 3 måneder fra indbetalingsdagen. Nye medlemmer er stemmeberettiget efter 3
måneder fra indbetalingsdagen. På såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger har kun
fremmødte medlemmer stemmeret.
Forslaget blev godkendt.

Desuden en ny §12 – Tegningsberettigede
Det er bestyrelsen i forening, der tegner klubben. Fuldmagt til at disponere over klubbens bankkonto er
givet formanden og kassereren hver for sig.
§12 godkendt.

Punkt 5 – Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende medlemmer blev valgt til bestyrelsen:
Steen Trier
Birgit Gotfredsen
Eva Brethvad
Marianne Jermiin
Lise Åkerström
Gry Holmgård
Signe Borup
Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Punkt 6 – Valg af revisorer
Jørgen Clausen ‐ 2 år
Steven Nørgaard ‐ 1 år

Punkt 7 – Evt.
Både Steen og Birgit oplyste, at der er meget arbejde i bestyrelsen, så det ville være dejligt,
hvis der kunne uddelegeres nogle opgaver. De oplyste, at der tidligere i Pytla havde været en slags
”græsrødder/føl/, som var tæt knyttede til bestyrelsen.
Bestyrelsen vil i nær fremtid tage dette emne op for at få uddelegeret nogle opgaver.
Der blev spurgt om årsager til hvorfor tilslutningen til fællesturene var faldende ? Flere kommenterede på
dette med blandt andet manglende tid, trailerproblemer osv. Vi skulle måske skrive tydeligere og
formentlig også annoncere vores fællesture tidligere. Birgit oplyste, at en aktivitetskalender er i
”støbeskeen” og at den lægges op på vores hjemmeside meget snart.
Der blev spurgt til om der var overvejelser om at gøre noget for juniorerne (der er 8 stk). Man kunne evt.
lave arrangementer med andre klubber, hvor der er juniorer. Helen vil rigtig gerne deltage i dette arbejde.
Bestyrelsen vender tilbage.
Der blev stillet spørgsmål til om hvorvidt der kunne arrangeres et trailerkursus.
Tina K. foreslog en slags hestetræf, hvor man besøger en anden klub.
Der var ønske for datoer på Ditte‐kurser. Birgit oplyste, at der var 3 på bedding, og at det snart blev
annonceret.
Der blev ytret ønske om at prøve en ovalbane. Signe oplyste, at man på Fogedgården kan ride på ovalbane
for 25 kr. Her er også noget i støbeskeen, oplyser Birgit.

Gry spurgte til samarbejde med en anden forening. Nille oplyste, at det tidligere var prøvet med
henholdsvis Fakur og Hrimnir, at det var ambitiøst i starten, men at tingene døde ud. Formanden synes vi
skal prøve det igen.

