Generalforsamling 2020
Afholdt i Slesvigske vognsamlings lokaler d. 07. juni 2021

Henning bød velkommen og startede generalforsamling med stilhed for at mindes de medlemmer,
der ikke er her mere.
1. Valg af dirigent
Arne Hansen er valgt og påpeger, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Der er ingen indsigelser og generalforsamlingen er derfor beslutningsdygtigt.
2. Formandens beretning
Aflysning af arrangementer sidste år gr. corona. Blot 2 skovture blev afholdt.
Henning beretter, at årsagen til, han ikke genopstiller som formand, er grundet vanskeligheder i
samarbejdet og manglende information omkring planlægning af DM og NM, dels internt i
bestyrelsen og dels fra køreudvalget, især informationer om forhold, der vedrører det snarlige DM
og NM.
Han har på et tidligere bestyrelsesmøde varslet sin tilbagetræden, såfremt samarbejdet ikke blev
bedre.
Ingen kommentarer eller spørgsmål.
3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
Nina gennemgik regnskabet.
Hans Holm uddybede punktet omkring udgifter fra traditionel kørsel, de penge der her figurerer
som en udgift, er en modtaget donation fra året før og derfor er påført regnskabet fra året før.
De 3000kr som indtægt i kassen, er penge fra hjælp med salg af lotterisedler.
Regnskabet er godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Fortsætter uændret.
5. Forslag, som ønskes behandlet.
Der er ikke indkommet nogle forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bent Hoffmann
er valgt
Nina Raun Bomberg
genvalgt
Jens Boddum
genvalgt
Svend Erik foreslår Louise Kaiholm. Hun ønsker både bestyrelse og suppleant, men kan ikke selv
være tilstede gr. arbejde.
7. Valg af suppleanter
Følgende stiller op: Henning Fogh, Hans Holm og Louise Kaiholm.
Stemmetællere: Thorkild Dau og Thorkild Nissum
Hans Holm og Louise Kaiholm er valgt

8. Valg af revisor
Valgt blev
Jørn Driessen
Gunner Woitowitz
Valg af revisorsuppleant:
Svend Erik Raun
9. Eventuelt
Æresmedlemmer blev Johannes Boisen og Andreas Brøchner, som hver fik overrakt en diplom og
er livslangt gratis medlemskab af SKS.
Tak for indsatsen i bestyrelsen til Henning Fogh og Mette Nielsen.
Svend Erik rettede en tak til Elin og Arne Hansen for deres store arbejde med pløjning og
mesterskaber indenfor samme.
Tak for indsatsen og tilslutningen til alle pløjere til pløjestævnerne fra Arne og Elin.
Nina opfordrede til at man melder sig som hjælper til DM og NM, specielt om lørdagen, da der her
skal bruges rigtig mange hjælpere i forhindringerne. Vil du hjælpe? Så ring til Mads Dau.
Referat slut.

