
 

 
Protokol generalforsamling i  Working 
Equitation Foreningen Danmark WEDK 

 
Den ordinære generalforsamling afholdes den 5. februar 2022 kl. 17.00 

Generalforsamlingen afholdes både fysisk hos: 

Stald Stenværet, Grønholtvej 66, 3480 Fredensborg samt online via Google Meet. 

 
Dagsorden for ordinær generalforsamling: 
 
 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning 
 3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse 
 4. Behandling af indkomne forslag 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår samt budget 
for næstkommende regnskabsår 

 6. Fastlæggelse af kontingent for det næstkommende regnskabsår 
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand 
 8. Valg af suppleanter 
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 10. Eventuelt 
 
Stemmeberettigede ved den ordinære generalforsamling er alle betalende medlemmer over 15 
år. 

Ad punkt 1 valg af dirigent 

Nanna Fick er dirigent 

Generalforsamling er lovlig indkaldt, dog er der første indkaldelse fra december udsendt via 
mail og ikke online. 

Ad punkt 2 bestyrelsens beretning 

Michael Jensen gav beretning om aktiviteter i foreningen i 2021. 

Ad punkt 3 revideret regnskab fremlægges til godkendelse 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Ad punkt 4 behandling af indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 

Ad punkt 5 Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår samt 
budget for næstkommende regnskabsår 

Budgettet blev enstemmigt godkendt. 

Ad punkt 6 Fastlæggelse af kontingent for det næstkommende regnskabsår 



Kontingentet på DKK 250 /år bibeholdes. 

Ad punkt 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand 

Michael Jensen er på valg og ønsker genvalg. 

Dorthe og Yvonne er på valg og ønsker ikke genvalg. 

Nanna er på valg og ønsker genvalg. 

Valg af formand: Sabrina blev indstillet som ny formand. 

Thomas Andersen stiller op som nyt medlem. 

Den nye bestyrelse består således af: 

- Sabrina 
- Michael Jensen 
- Thomas Andersen 
- Nanna Fick  

Ad punkt 8 Valg af suppleanter 

Der blev enstemmigt valgt: 

- Liselotte Jakobsen  
- Maria Gribhild 

Ad punkt 9 Valg af revisor og revisorsuppleant 

Nuværende revisor stiller ikke op til genvalg. 

Revisor: Kristine Haut 

Revisorsuppleant: Kristin Arendt 

Ad punkt 10 Eventuelt 

Der har været afstemning omkring Logo. Det nyvalgte logo blev vist. Liselotte får lavet 
logoer. 

Der var en drøftelse om hvordan der skabes bindeled mellem bestyrelsen og de udvalg der er 
i foreningen, særligt arrangementsudvalget. Det drøftes på det første bestyrelsesmøde. Der er 
ønske om et helårshjul.  

Eva Ørnfeldt vil gerne være bindeled mellem Lusitano foreningen og WEDK + PR/Facebook 

Liselotte Jakobsen vil gerne være med til at hjælpe med PR/Facebook 

 

  

 


