Hermed indkaldelse til ordinær
Generalforsamling i Paint Horse Club Denmark
Dato: 30. oktober 2021
Tid: 13.00
Adresse: Vejle Bibliotek og online via Zoom
Der vil være kaffe/the og kage.
Tilmelding på painthorseclubdk@gmail.com senest d. 23. Oktober.
Der er et krav om tilmelding, så vi kan give biblioteket besked om hvor stor rum vi har brug for.
Tilmelding er også nødvendig hvis du ønsker at deltage online, så vi kan sende dig et link til Zoom
mødet.
Dagsorden
1) Valg af dirigent og referent
2) Aflæggelse af beretning
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2021
4) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022
5) Godkendelse af næste års kontingent.
•

Bestyrelsen foreslår at fastholde de nuværende satser.

6) Evt. forslag fra bestyrelsen og medlemmer
A.) Bestyrelsen foreslår følgende vedtægsændringer:
1. Parafraf II: Medlemmer, Stykke 6 Beslutningsdygtigt antal
Tilføjelse: ”De fremmødte stemmeberettigede medlemmer udgør et beslutningsdygtigt antal
ved et online eller fysisk medlemsmøde.”
Begrundelse: For at afklare, at et møde kan både foregå fysisk og online.
2. Paragraf V: Valg af officerer og bestyrelse, Stykke 2 Valg
Tilføjelse: ”D. Formand og 1. Director er på valg I lige år og Sekretær, Kasserer og 2. Director
er på valg I ulige år. Suppleanter er på valg hvert år.
Begrundelse: Der er uklarhed om valgperioden hvis der er nogen der stopper og en suppleant træder
ind I posten.
3. Paragraf V: Valg af officerer og bestyrelse, Stykke 1 Opstilling
Ændring: Præsidenten skal udpege en opstillingskomité senest 2 måneder forud for en
generalforsamling. Opstillingskomitéen skal forberede og præsentere en kandidatliste
for hver af de officersfunktioner og bestyrelsesposter, der er på valg og denne liste skal
være godkendt senest 1 måned forud for den årlige generalforsamling. Bestyrelsen skal
stille foreslag til de bestyrelsesposter der er på valg på den oficielle indkaldelse.
Yderligere kandidater kan stilles under den årlige generalforsamling.

Begrundelse: Bestyrelsen føler at det er hele bestyrelses ansvar at være med til at finde nye
bestyrelses medlemmer og at det giver mening at offentliggøre kandidaterners navne på
indkaldelsen.
4. Paragraf VI: Ændring af vedtægter, Stykke 1 Ændring
Ændring: Disse vedtægter for PAINT HORSE CLUB DENMARK kan ændres eller revideres
hvis 2/3 stemmer for under den årlige en Generalforsamling.
B.)
C.)
D.)
E.)

Futurity
DM 2022
Arrangementer 2022
SEGES opsummering og strategi fremover

7) Valg af officerer og bestyrelsesmedlemmer
• Præsident: Dora Gocze. På valg. Modtager genvalg.
• Sekretær: Jeanne Olsen. Ikke på valg
• Kasserer: Kirstine K. Jensen. Ikke på valg.
• 1. Director: Morten Søby. På valg. Modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Amalie Johansen.
• 2. Director: Kirsten Callesen. Ikke på valg.
• 2 suppleanter. På valg. Bestyrelsen foreslår Birgitte Olsen.
8) Nedsættelse af evt. udvalg
•
•
•
•

Danish Championship udvalg
Seges udvalg
PR udvalg
Youth udvalg

9) Eventuelt

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

