Generalforsamling
2020
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Avlsforeningen af Shetlandsponyer i
Danmark lørdag den 15. august 2020 kl. 10:00 på Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740
Brædstrup.
Vi starter som sædvanlig med at foreningen er vært ved en kop kaffe og en oste- eller
rullepølsemad og går derefter over til generalforsamlingen. Tilmelding til generalforsamlingen er
grundet Covid-19 nødvendig for at Pejsegården kan tage de nødvendige forholdsregler.
Tilmelding skal ske til Karen Petersen på kpe1@live.dk, senest d. 7. august. Det er vigtigt når I
tilmelder jer at I noterer om I ønsker oste- eller rullepølsemad.
Til frokost er det muligt at bestille ”Dagens ret” som er Spareribs m/råstegte kartofler til 80 kr.
Bestilling skal ske til Karen på kpe1@live.dk senest d. 7. august. Betaling for frokost skal overføres
til foreningens konto på 1551-9174524 eller til MobilePay 18036, husk at skrive hvad
indbetalingen dækker.
Vi skal gøre opmærksom på at det ikke er tilladt at spise medbragt mad på stedet. Det er muligt at
købe sodavand og eftermiddagskaffe på stedet.
Dagsorden til generalforsamling:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandens beretning
3. Dommerudvalgets beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er:

Lene Kristensen – modtager genvalg
Line Laugesen - modtager genvalg
Karen Petersen – modtager genvalg
Joan Andersen - modtager ikke genvalg
Steffen Juel - modtager ikke genvalg

8. Valg af interne revisorer (2 bilagskontrollører)

9. Eventuelt
Indkomne forslag, regnskab og budget kan ses i PDF-filerne som er sendt ud sammen med denne
indkaldelse.
Spørgsmål til regnskabet skal sendes skriftligt til bestyrelsen på llkris8@gmail.com, senest d. 7.
august.
Grundet Covid-19 vil vi gerne opfordre til at det kun er medlemmer der møder op til denne
generalforsamling samt at man viser hensyn til hinanden. Personer der har symptomer på Covid19, bør isolere sig i hjemmet.

