Referat af generalforsamling i Blossi
Onsdag den 14. november 2018 kl. 18:00
Advodan, Ndr. Ringgade 70, 4200 Slagelse
Der var ca. 15 deltagere ved generalforsamlingen
1. Valg af dirigent: Jens Iversen blev valgt
2. Formandens beretning v. May Gervil: May fortalte om et ret stille år i Blossi. Vi har afholdt
foderkursus v. Nordic horse med stor opbakning, fællesture med knap så stor opbakning og
kurser v. Rasmus Møller Jensen, hvor der er stor efterspørgsel. Blossi Keppni blev aflyst pga.
for få tilmeldinger. Vi afholdt et en-dags-stævne i samarbejde med Randver på Hedeland.
Stævnet gav et samlet overskud på omkring 14.000, som blev delt ligeligt mellem Blossi og
Randver.
Der blev rejst spørgsmål til bestyrelsens holdning i forhold til det dalende medlemstal og
sparsomme deltagelse fra medlemmernes side. Bestyrelsen redegjorde for deres overvejelser
om hvorvidt klubben skulle bestå, og at beslutningen i at fortsætte bunder i en form for accept
af tingenes tilstand, men at vi alle har lyst til fortsat at bevare Blossi og forsøge at finde nye
fællesskaber i aktiviteter, der kan erstatte det store stævne på Tjenergården, som klubben hidtil
er blevet forbundet med. Der fulgte en drøftelse af mulige arrangementer, bl.a. naturture,
temaaftener med tid til uformelt samvær med hestesnak og mad, clinics, stævne på Hedeland
samt kurser med bl.a. Rasmus Møller Jensen. Bestyrelsen griber alle disse bolde og sørger for
at finde tovholdere, som sætter tingene i gang.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse v/kassereren. Susanne fremlagde
regnskabet, som blev godkendt. Susanne fortalte også, at Blossi har doneret 20.000 kr. til
Hedelands nye baneanlæg. Beløbet er netop overført, og fremgår derfor endnu ikke i
regnskabet.
4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for klubbens virksomhed, herunder stævne og
nedsættelse af stævneudvalg. Læs under pkt. 2. I forhold til stævne og stævneudvalg vil
bestyrelsen drøfte det på deres kommende møde.
5. Forslag fra medlemmerne: Læs under pkt. 2

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg:
May Gervil - genopstiller til bestyrelsen (dog ikke som formand)
Dorte Rasmussen - genopstiller
Tina Skakun - genopstiller ikke
Ikke på valg:
Susanne Poulsen
Kirstine Nielsen
Mette Mortensen
Miriam Rostgaard
Nina Frost
Vi takker Tina for hendes arbejde i bestyrelsen - og vi takker hende også MEGET for, at hun gider
fortsætte på sidelinjen med at redigere vores hjemmeside!
Rikke Kromann blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Velkommen, Rikke!
Den nye bestyrelse konstituerede sig således:
Nina Frost
Dorte Rasmussen
Susanne Poulsen
May Gervil
Miriam Rostgaard
Kirstine Nielsen
Mette Mortensen
Rikke Kromann

formand
næstformand
kasser
bestyrelsesmedlem
bestyrelsesmedlem
bestyrelsesmedlem
bestyrelsesmedlem
bestyrelsesmedlem

Efter den officielle del af generalforsamlingen var der to oplæg om den islandske hest i fortid, nutid
og fremtid (v. Jens og Nina) som en markering af DI i år fejrer 50 års jubilæum.
Første bestyrelsesmøde holdes d. 16.01.19 kl. 18:30 hos May, Anagervej 3 i Bromme

/Nina Frost

