København, den 14. maj 2018
Sagsnr. 701120

Referat fra Generalforsamling den 25. april 2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen pegede på advokat Simon Heising, som også er far på rideskolen. Der var ingen indsigelser
hertil.
Simon Heising annoncerede indledningsvist, at der var varslet i overensstemmelse med GEK’s forenings
vedtægter.
Simon Heising foreslog herefter, at der samles op på spørgsmål til sidst efter et punkt og ikke løbende.
Derudover understregede han, at fotos, optagelser samt videoer med mere som forsamlingen har interesse i at optage skal annonceres til hele forsamlingen forinden disse optages, så alle positivt er positivt
vidende, såfremt de bliver foreviget på billeder eller de sociale medier.
Dette blev enstemmigt vedtaget uden protester.
2. Formanden/bestyrelsen aflægger beretning:
Formanden aflagde sin beretning, som bestemt i dagsordenen.
3. Fie Hermansen fra Gentofte Kommune redegør for renoveringsprojektet.
Fie Hermansen redegjorde uddybende for renoveringsprojektet i forhold til budget, tidsplan, fokuspunkter
med mere.
Der var herefter spørgsmål til Fie og bestyrelsen angående renoveringsprojektet.
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Revisor Jeppe Søndberg fra Pryds Statsautoriseret Revisionsfirma forelagde regnskabet for de
tilstedeværende.

Det blev påpeget af nogle af medlemmerne, at revisor skal anmærke, at der ikke er hensat til en potentiel retssag, hvilket af nogle findes nødvendigt, idet der er en verserende personalesag.
Bestyrelsen oplyser, at der ikke er selvrisiko på forsikringen.
Regnskabet anses herefter som godkendt.
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5. Fastsættelse af kontingent.
Der var ikke forslag til regulering heraf. Hidtidig kontingent fortsætter.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der var 2 indkomne forslag til behandling.
1. forslag er stillet af Anne Cathrine Amtrup som herefter får ordet.
Hun stiller forslag om, at tidligere formand for bestyrelsen Susanne Biltoft skal kunne blive medlem igen.
Forslaget drøftes af forsamlingen.
Efter drøftelse oplyses det, at såfremt pågældende betaler sin restance, så kan hun igen blive medlem,
hvilket følger direkte af vedtægternes § 7.
Pågældende får af bestyrelsen fremsendt kontonummer og restancebeløb til brug for betaling.
2. forslag er stillet af bestyrelsen, og lyder således:
”Årets klubmestre og championatsvindere får indgraveret deres navn på GEK’s pokaler, og såfremt de er
opstaldet på GEK, får de udleveret pokalerne og kan beholde dem til næste år. Ved en eventuel flytning
fra GEK skal pokalen afleveres til klubben inden fraflytning. Når klubmestre og championatsvindere afleverer deres pokaler får de, hvis de er opstaldet på GEK, en plakette med navn og titel indgraveret, som
de kan beholde. Hvis man mister sin vandrepokal mens man har den, er man erstatningsforpligtet.”
Forslaget vedtages med den ændring, at man får en plakette lige meget om man er opstaldet på GEK eller ej.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg: Hanne Friberg og Michala Troels-Smith. Derudover stiller Karina
Christoffersen og Ann-Christin Tømmerbakken op. Marie Sofie Larsen er frafaldet.
Der er 3 pladser samt 1 suppleantplads ledig.
Efter afstemningen optaltes stemmerne, der resulterede i, at Hanne Friberg, Karina Christoffersen og
Ann-Christin Tømmerbakken blev valgt ind i bestyrelsen. Michala Troels-Smith blev valgt til suppleant.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Se ovenfor under punkt 7.
9. Valg af medlemmer til diverse udvalg.
De forskellige udvalg blev præsenteret.
Der kommer en beskrivelse af de forskellige udvalg på hjemmesiden.
10. Valg af revisor
Bestyrelsen indstillede Pryds Revisionsselskab, som er blevet brugt i flere år.
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Der var ingen protester imod dette, hvorfor det blev erklæret for vedtaget.
11. Eventuelt
Forsamlingen drøftede forskellige spørgsmål, heriblandt stemmeberettigelse for forældre til børn på rideskolen, vedtægtsændringer, sikkerheden på GEK, ønsker om retningslinjer samt bortvisningen af Stacie.

Underskrift i henhold til vedtægternes § 11 ved dirigenten:

______________________________
Dirigent – Advokat Simon Heising

NEXUS ADVOKATER APS
CVR NR.: 38013629

MIDDELFARTGADE 15, 2.
2100 KØBENHAVN Ø

TELEFON 70 227 237
INFO@NEXUSADVOKATER.DK
3

