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Bestyrelsesmøde d. 14.01-2017 

Tilstede :  
Hans Jørgen D. Pedersen           HJ  
Niels Vestergaard                       NV  
Yvette Thomsen                          YT  
Ib Villumsen                                 IV  
Afbud. Birgitte Rye                     BR 
 
Pkt. 1. Info fra formanden Hans Jørgen. 

Pkt. 2. Kassereren 

Pkt. 3. Sekretæren 

Pkt. 4. Opfølgning på afholdt medlemsmøde 

Pkt. 5. Generalforsamling 

Pkt. 6. Hvem er på valg / hvem ønsker ikke genvalg... 

Pkt. 7. Eventuelt 

 

PKT. 1 

HJ informerer om at Bornholm holder Generalforsamling d. 12/2-17 , hvor de for anden gang stemmer om 

nedlæggelse af afdelingen. FHF Jyllands Generalforsamling ændres til afholdelse d. 19/2-17 (muligvis kl. 14 

& 16). Dette sker på baggrund af HBs ønske om koordinering af afdelingernes årlige generalforsamlinger, 

hvilket derved for de fleste afdelinger kommer til at blive afholdt søndag den 19/2-17. 

HJ har haft samtale med DV formanden, Jan Petersen, som opfølgning på henvendelse på landsskuet. 

DV vil prøve at hjælpe med at profilere FHF hesten. God mulighed for PR. Der arbejdes fremadrettet på 

samarbejde med DV-foreningen til fremme af FHF. 

 

PKT. 2 

Intet nyt. Arbejder på færdiggørelse af årsregnskabet til fremlæggelse på generalforsamlingen 2017. 
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PKT. 3 

Vil du Yvette sende mig en opdateret medlemsliste til min nye mailadresse. Ang. opkrævning af kontingent 
har jeg brug for denne liste. Laver du Yvette som sidste år en ny opkrævning og sender til mig, så jeg kan få 
den sendt ud sammen med et nyhedsbrev via Anita.. 
Ligeledes hvis du Yvette vil sende mig en skabelon til brevpapir. 
 

PKT. 4 

 Rigtig mange input og spørgsmål. 

 Konstruktiv dialog. Der var en del spørgsmål omkring sammenlægningen, som der ikke kunne 

besvares på mødet. 

 Manglende information omkring ikrafttrædelse af nye vedtægter/ændring af foreningens 

sammensætning ved eventuel nedlæggelse af lokalafdelingerne. 

 Fremsagt ønske om åbenhed om vedtægtsændringerne, herunder lovgrundlag, fra HB’s side. 

 Tilkendegivelse at mulighed for fremtidig tilretning af vedtægter, herunder opfordring til 

indsendelse af evt. forslag. 

 Positive tilsagn om vedtægtsændringsforslaget / mulighed for én forening. 

 

PKT. 5 

Indkomne forslag fra Bjarne Burgdorff tages med på den kommende Generalforsamling, samt HBs forslag til 

vedtægtsændringer. 

Indhold til Dagsorden under ”Indkomne forslag”: 

 Bjarne Burgdorff – vedrørende opløsning 

 Bjarne Burgdorff – vedrørende formue i forbindelse med eventuel opløsning 

 Nedlæggelse – Indstilling til HB. JF §6. 

 

Der vil på dagen (den 19.02.2017) blive afholdt to på hinanden følgende Generalforsamlinger. Skulle der 

blive stemt imod forslaget om nedlæggelse på første generalforsamling, aflyses den efterfølgende 

generalforsamling. 
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PKT. 6  

Birgitte Rye – Modtager genvalg 

Yvette Thomsen 

 

PKT. 7 

Der er kort dialog omkring praktiske ting i forbindelse med ovenstående punkter. 


