INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING
MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling.
Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen.
Frieser-Hesten Midtjylland er en forening under Dansk Frieser Forbund, som laver forskellige aktiviteter i
Midtjylland, med fælles interesse for frieser hesten.
Dog er de fleste af vores aktiviteter åbne for andre end frieser interesserede.
Foreningen har også en showgruppe, der hedder Black Magic. Black Magic deltager med shows på deres
flotte heste rundt om i Midtjylland. Gerne til dyrskuer og åbent hus.

Som medlem af Frieser-Hesten Midtjylland får du mulighed for at præge aktivitetslisten og komme med
ønsker om, hvilke aktiviteter du kunne tænke dig, vi holder.
Du får også mulighed for at deltage i vores, samt de andre lokal foreningers aktiviteter, til fordelagtige
priser.
Som medlem og ejer af en frieser hest får du også mulighed for at reklamere for din hest på vores
hjemmeside. Kan du tilbyde noget særlig, f.eks. hestevognskørsel, træning af heste, sommergræs osv.
Et medlemskab koster kun 125 kr. om året.
Du kan altid blive medlem af Frieser Midt.
Medlemsskabet følger regnskabsperioden fra oktober til oktober.
Melder du dig ind midt på året, så gælder dit medlemskab blot med tilbagevirkende kræft, således at det
gælder for perioden, der er i gang.
Indmeldelse sker ved at kontakte en fra bestyrelsen med info herom og herefter indbetale kontingentet til
reg.nr. 2317 og konto nr. 8476989613.
Husk at angive navn, adresse, telefon og e-mail ved indbetaling af kontingent.
Det er meget vigtigt, at vi får alle oplysninger, da vi ellers ikke kan holde dig opdateret.

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING
MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND
Dato: Søndag d. 25. oktober 2015 kl. 16:30
Arrangementet holdes i år på adressen:
TØMRERVEJ 16, BRUND
7130 JUELSMINDE
Alle, der har betalt kontingent for 2015, kan stemme. Men vi byder alle interesserede velkommen.
Du er altid velkommen til at komme og lytte, komme med gode ideer og selvfølgelig også blive en del af
den nye bestyrelse. Man behøver ikke at eje en frieser hest, for at være medlem eller være med i
bestyrelsen. Du skal blot have lyst til hyggeligt sammen vær med de dejlige heste.
Medlemmer, der har betalt kontingent mindst 1 måned før generalforsamlingen, kan deltage i
generalforsamlingen OG i valget om bestyrelsesmedlemmer.
Nye medlemmer kan deltage, men har ingen stemmeret.
Dagsorden for Generalforsamlingen og efterfølgende planlægningsmøde med den ny bestyrelse:
1.
Valg af dirigent og stemmetællere.
2.
Beretning af foreningens formand.
3.
Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
4.
Fastsættelse af kontingent.
5.
Indkomne forslag.
6.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg:
Saralin Kirkegaard
Ann Magnussen
Shannie Kjær – modtager ikke genvalg
7.
Valg af revisor og suppleant.
På valg revisor og suppleant:
Line Sørensen
Annemette Rørbæk
På valg suppleanter:
Monica Rasmussen
Tonny Lankveld
8.
Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til sekretæren senest 8 dage
før generalforsamlingen.
9.
Foreningen 2016:
a. Etablering af den nye bestyrelse
b. Et attraktivt medlemskab
c. En synlig forening
d. Aktiviteter
e. Hjemmeside, Facebook, merchandise
f. Show

Der serveres kaffe og kage til generalforsamlingen og af hensyn til indkøb, må du gerne tilmelde dig inden,
hvis muligt.

Tilmelding sker til Saralin Kirkegaard på telefon 22978303.
Særligt glæder vi os til at drøfte mulighederne for 2016.
Der er kommet mange forslag allerede nu og vi vil meget gerne høre flere.
Kom og få en hyggelig og uforpligtende snak om de mange ting, vi kan tage fat på.
FOTO SESSION er oppe og vende:
Kunne du tænke dig, at få taget professionelle billeder af dig og din hest?
I naturen eller ridende.
Til salg, til udstilling, til hjemmesiden eller i glas og ramme.
Lad os høre dine ønsker og få taget flotte billeder.

STÆVNE TRÆNING er oppe og vende:
Bøvler du med at få det sidste til at fungere i et dressur program, som du træner til?
Er der noget bestemt der driller?
Får du en dårlig karakter i den samme øvelse gang på gang?
Eller er du i tvivl om, hvordan du laver denne øvelse?
Så kan vi sammensætte en træningsdag, hvor du får gode råd og fif til at forbedre dine øvelser og træne
hen mod målet.
Med professionel undervisning og støtte fra de andre deltagere.
Sammen kan vi lave en plan for din ridning og evt. komme og heppe til dit næste stævne.

SHOW 2016
Vi har ikke opstarts møde denne dag, men emnet kommer sikkert op, da der er mange, der glæder sig til at
komme i gang.
Vi har allerede været ude og lufte vores nye tema.

Kunne du tænke dig at være en del af det?

Kan du ikke komme på dagen…..
Men ønsker at deltage i aktiviteter eller show.
Eller har du gode ideer til os.
Eller har du andet på hjertet.
Så send en mail eller giv et kald til Saralin Kirkegaard.
Mail: saralin@mail.dk
Telefon: 22978303

ELLERS VEL MØDT.

VEDTÆGTER:
Vedtaget 24/10-2004 - sidst ændret 10/10 2010
§1
Foreningens navn er Frieserhesten Midtjylland. Dens hjemsted er den til enhver siddende kasserers adresse. Foreningen er en lokalafdeling under
Dansk Frieser Forbund (DFF).
§2
Foreningens formål er at:
- være et hyggeligt samlingssted for Frieser-interesserede i Midtjylland
- sikre, at nye Frieser-interesserede får de nødvendige informationer før anskaffelse af Frieser(e)
- højne aktivitetsniveauet blandt Frieser-interesserede i Midtjylland
- udbrede kendskabet til Friesere og DFF i Midtjylland
- fremme anvendelsen af Frieser-hesten til ride- og kørebrug, inkl. afholdelse af trænings-workshops
- fremme avlsarbejdet
§3
Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlemmer.
Registrering og kåring kan kun opnås ved medlemsskab af DFF og ikke ved medlemsskab af lokalforeningen alene.
§4
Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Indstilling fra bestyrelsen skal foreligge.
§5
Generalforsamlingen afholdes hvert år i oktober måned.
Generalforsamlingen behandler følgende punkter:
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Beretning af foreningens formand.
3. Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Eventuelt.
Skriftlig afstemning finder sted, når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller bestyrelsen bestemmer det.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
§6
Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.
§7
Adgang til generalforsamlingen har alle, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted. For at have stemmeret
på generalforsamlingen, skal kontingent være indbetalt senest 1 måned før.
§8
Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til alle medlemmer med mindst 4 ugers varsel.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender en skriftlig
begæring herom til formanden, og samtidig indsender en skriftlig redegørelse om de sager der ønskes behandlet. Generalforsamling afholdes
senest 3 uger efter at begæring herom er modtaget.
§9
Bestyrelsen består af fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Revisorer og suppleanter er på valg hvert
år. Genvalg kan finde sted. Ved første valg af bestyrelse vælges to af medlemmerne for et år, tre for to år.
§10
Foreningens regnskabsår er fra 1. Oktober til 30. September. Regnskabet skal føres i en let og overskuelig form, og skal foreligge i revideret form på
den ordinære generalforsamling. Kassereren fører kassebog og medlemsliste. Sekretæren fører en forhandlingsprotokol.
§11
Foreningen kan ikke opløses, så længe mindst 7 medlemmer gør fordring på dens beståen. Skulle den blive opløst tilfalder dens ejendele og kapital
DFF. Det koster kun 125 kr. om året at være medlem af Frieserhesten Midtjylland. Alle kan være med - også fra andre landsdele.
Lokalforeningen Frieserhesten Midtjylland er en forening for alle frieser interesserede i hele Midtjylland - men alle er selvfølgelig meget velkomne
til at være medlem.
Kontingentet blev ved generalforsamlingen den 30. oktober 2011 sat til:
300 kr. for familiemedlemsskab
125 kr. - alm. medlemskab
50 kr. - junior medlemskab indtil 18 år.

