Ordinær generalforsamling i Frieser Sjælland
Torsdag den 26. august 2021 – kl. 19.00
Generalforsamlingen blev afholdt på Korshøjgårdsvej 5, 3670 Veksø SJ
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2019 og 2020
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Valg af suppleanter
9. Eventuelt
Ad 1: Valg af dirigent og referent
Birgitte blev valgt som dirigent og Lone blev valgt som referent.
Ad 2: Formandens beretning
I 2019 var Sort Guld ude til 10 show.
Grundet Covid-19 måtte vi desværre aflyse 11 show i 2020 og 6 show i 2021. Men vi kan glæde os over at
St. Hestedag løber af stablen her i september måned.
Der var ikke mere til beretningen som blev godkendt med akklamation.
Ad. 3: Fremlæggelse af årsregnskab
Regnskabet for henholdsvis 2019 og 2020 blev forelagt af foreningen kasserer – Birgitte. Frieser Sjælland
havde 20 medlemmer ved udgangen af 2020 og en kassebeholdning på kr. 4.024,37. Regnskaberne blev
godkendt med akklamation.
Ad 4: Kontingent
Kontingentet blev som tidligere år fastsat til kr. 50,00
Ad 5: Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag

Ad 6: Valg til bestyrelse
På valg var Susan og Thomas. Begge modtog genvalg og begge blev genvalgt med akklamation.
Ad 7: Valg til revisor
Jens Simonsen blev valgt som revisor med akklamation.
Ad 8: Valg af suppleanter (1 til bestyrelsen og 1 til revision)
Bettina modtog genvalg som suppleant til bestyrelsen og Gitte modtog genvalg som revisorsuppleant.
Begge med akklamation.
Ad 9: Eventuelt
Det kan her oplyses, at jf persondataloven, bliver alles data som klubben ligger inde med opbevaret på en
så sikker måde som muligt.
Alle var enige om, at det var dejligt at kunne mødes igen.
Der var ikke mere under eventuelt og generalforsamlingen sluttede kl. 19.40 og formanden takkede for god
ro og orden.

Smørum, den 26. august 2021

________________________

_____________________________

Dirigent: Birgitte Marskot

Referent: Lone Helmo

