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Indkaldelse	  til	  Generalforsamling	  

Dansk	  Montéforening	  indkalder	  til	  	  

ordinær	  generalforsamling	  d.	  25.	  februar	  2018	  kl.	  13	  Vittrupvej	  

9	  Lånum	  7850	  Stoholm	  (hos	  Sabina	  Gammelgård)	  

	  

Dagsorden:e	  

 	  Valg	  af	  dirigent	  
	  

 Bestyrelsen	  aflægger	  beretning	  	  
	  

 Det	  reviderede	  regnskab	  fremlægges	  til	  godkendelse	  	  
	  

 Fastsættelse	  af	  kontingentet	  	  

Bestyrelsen	  foreslår	  kontingentet	  fortsætter	  uændret:	  250,-‐	  	  

 Forslag	  fra	  bestyrelsen	  

Bestyrelsen	  foreslår	  følgende	  emner	  til	  debat:	  	  

	  

1.	  Sammenlægning	  med	  Sverige	  

-‐	  Fra	  og	  med	  2019	  vil	  der	  ske	  en	  løbende	  sammenlægning	  med	  Sverige.	  (Fælles	  

reglement	  mm.)	  Hvad	  betyder	  dette	  for	  Dansk	  Montésport.	  	  
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2.	  Udarbejdelse	  af	  proportioner	  ”DM	  for	  Montéryttere	  2018”	  

-‐	  Afholdes	  21.	  Maj	  Aalborg	  Væddeløbsbane	  

	  

Venligst	  bemærk	  at	  ændringer	  i	  foreningens	  vedtægter	  kan	  kun	  ske	  på en	  ordinær	  

generalforsamling,	  hvor	  mindst	  ¾ af	  de	  fremmødte	  stemmeberettigede	  eller	  

stemmeberettigede	  repræsenterede	  stemmer	  derfor.	  	  

 Forslag	  fra	  medlemmer	  	  

Venligst	  bemærk	  fra	  vedtægterne:	  	  

§	  8	  Forslag	  fra	  medlemmerne	  må,	  for	  at	  kunne	  kræves	  forelagt	  på den	  ordinære	  

generalforsamling,	  være	  indsendt	  skriftligt	  til	  bestyrelsen	  senest	  8	  dage	  før	  

generalforsamlingen.	  	  

Venligt	  bemærk	  at	  dette	  ikke	  gælder	  forslag	  til	  vedtægtsændringer,	  da	  tidsfristen	  er	  3	  

uger,	  idet	  bestyrelsen	  er	  forpligtet	  til	  at	  meddele	  disse	  forslag	  til	  medlemmerne	  

samtidig	  med	  indkaldelsen	  til	  generalforsamlingen.’	  Medlemmerne	  har	  haft	  chancen	  

for	  dette,	  da	  dette	  blev	  meddelt	  i	  forbindelse	  med	  at	  datoen	  for	  generalforsamlingen	  

blev	  meldt	  ud.	  	  	  	  

 Valg	  af	  bestyrelse	  samt	  suppleanter	  

Følgende	  bestyrelsesmedlemmer	  er	  på valg:	  	  

Bolette	  Rosenlund	  (Ønsker	  ikke	  genvalg	  ),	  Mariann	  Nielsen	  (Ønsker	  genvalg)	  &	  Nicole	  

Marsing	  (Ønsker	  ikke	  genvalg).	  	  

§ 11	  Bestyrelsen	  består	  af	  7	  medlemmer;	  de	  6	  medlemmer	  vælges	  på 

generalforsamlingen	  for	  2	  år	  af	  gangen	  med	  3	  personer	  på valg	  hvert	  år.	  Derudover	  

skal	  der	  være	  1	  bestyrelsesmedlem	  valgt	  af	  Bornholms	  Montéklub,	  hvis	  navn	  

fremlægges	  på generalforsamlingen.	  Ingen	  kan	  vælges	  uden	  at	  være	  til	  stede	  ved	  

generalforsamlingen	  eller	  ved	  at	  have	  givet	  skriftligt	  tilsagn.	  	  

Bestyrelsen	  konstituerer	  sig	  selv.	  

 Valg	  af	  revisor	  	  	  

 	  Evt.	  
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Bemærk	  at	  følgende	  to	  vindere	  vil	  blive	  hædret	  på generalforsamlingen:	  

”Årets	  Montéhest	  2017”.	  Her	  vil	  ejerkredsen	  bag	  Wallander	  blive	  hædret	  med	  gave	  fra	  Dansk	  

Montéforening.	  	  

Landschampen	  2017,	  Sabina	  Gammelgård.	  Gave	  fra	  Dansk	  Montéforening.	  	  

Vi	  håber	  meget,	  at	  alle	  vinderne	  vil	  møde	  op	  på generalforsamlingen.	  	  

I	  forbindelse	  med	  arrangementet	  vil	  der	  være	  arrangeret	  kaffe	  og	  kage.	  	  

Alle	  er	  velkomne	  til	  at	  deltage	  medlem	  eller	  ej.	  Bemærk	  dog	  at	  kun	  medlemmer	  har	  stemmeret	  i	  

tilfælde	  af	  punkter	  til	  afstemning.	  	  

Med	  venlig	  hilsen	  Bestyrelsen	  

Dansk	  Montéforening,	  d.5.	  februar	  2018	  

	  

	  

	  

 


