Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Paint Horse Club Denmark.
Dato:
Tid:
Adresse:

20. November 2016
11.00
Vestergårdsvej 17, 7183 Randbøl

Der vil blive serveret lidt frokost og noget at drikke til medlemmer. Ikke medlemmer, kan bestille mad og drikke, det
koster 50,- som overføres til vores konto 2277-6884115025.
Af hensyn til bestilling af mad, skal du tilmelde dig senest onsdag d. 16. November, på painthorseclubdk@gmail.com
Hvis du ikke tilmelder dig, er der ikke mulighed for frokost.
Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
2) Aflæggelse af beretning
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016
4) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017
5) Godkendelse af næste års kontingent.


Bestyrelsen foreslår at fastholde de nuværende satser.

6) Evt. forslag fra bestyrelsen og medlemmer


Forslag vedr. Danish Paint Horse Championship, sendt ind af medlemmer:
- mindst 2 haller
- neutral grund
- boks betaling for opstaldere på showstedet
- lavere pris for SPB
- samlet DM titel i pattern klasser, hvor regulær og solid må showe sammen
- pokaler , medaljer og sløjfer



Vedtægts ændringer til afstemning:
- se bilag



Highpoint.
- Highpoint for 2016 bliver sendt ud, når vi har alle resultater fra Paint Shows i DK 2016
- Skal vi fremover have Highpoint?

7) Valg af officerer og bestyrelses medlemmer






Præsident: Kirstine K Jensen. Er på valg og ønsker genvalg.
Sekretær: På valg. Berit Rasmussen opstiller.
Kasserer: På valg. Kia Kathrine Mia Kolstrup opstiller.
1. Direktor: Berit Rasmussen. Ikke på valg, men hvis Berit bliver valgt til sekretær, er denne post på valg og
Cecilie Kjærgaard stiller op.
2. Direktor: På valg. Poul Henrik Olsen stiller op.

Derudover er der nogle stykker, der har meldt sig til at opstille som suppleanter, hvis det bliver besluttet, at vi skal
have det.
8) Nedsættelse af evt. udvalg



PHCDK futurity/ungheste/avls udvalg. Fremlæggelse af Maybrit Buch og Rikke Møller.
SEGES udvalg.

9) Eventuelt
Bilag: Regnskab og budget kan findes på PHCDK´s hjemmeside www.painthorseclub.dk

