Referat fra generalforsamling i Hrimfaxa afholdt den 18. februar 2020 på Hotel Vildsund Strand.
Der var 29 fremmødte stemmeberettigede til generalforsamlingen, som blev indledt med
fællesspisning for dem som havde mulighed herfor, og det havde næsten alle deltagerne i
generalforsamlingen.
Vi kan næsten sige, at vi som sædvanlig fik noget dejligt mad i form af velsmagende flæskesteg med
hvad dertil hører.
1. Valg af dirigent og protokolfører.
Bestyrelsen foreslog Rikke Rask som dirigent og det blev enstemmigt besluttet.
Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Ravnborg som protokolfører og det blev enstemmigt besluttet.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
Maja Lindgaard aflagde beretning på bestyrelsens vegne, og det var en meget fin og fyldig beretning.
Efter aftale med Maja refereres der ikke her noget fra beretningen, da den i sin fulde længde bliver
tilknyttet referatet på hjemmesiden.
Dog skal det fremhæves, at Maja kunne oplyse, at bestyrelsen har besluttet at ændre strategi, så der
ikke længere vil blive arrangeret noget fordi "det plejer vi at gøre".
Fremtidigt vil der kun blive arrangeret noget, hvis der er et ønske fra medlemmerne herom, og her er
det så vigtigt, at medlemmerne er mere fremme i skoene i forhold til ønsker og behov.
Maja takkede bestyrelsen for et godt samarbejde i løbet af det sidste år, og der var en særlig tak til
bestyrelsesmedlemmerne Anette Snitkjær og Heidi Oddershede og suppleanten Patrick Larsen, som
alle tre havde meddelt inden generalforsamlingen, at de ikke ønskede genvalg.
Ligeledes var der en tak til alle de medlemmer, der i løbet af året har ydet en indsats i forbindelse
med alle de arrangementer der har været.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og forslag til budget for det kommende år.
Heidi Oddershede fremlagde rengskabet.
Dette udviser en omsætning på kr. 31.349,95 og et nettounderskud på kr. 220,16.

Egenkapitalen pr. 31. december 2019 udgør kr. 36.898,47.
Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2020 og det blev enstemmigt vedtaget.
Heidi Oddershede havde en lille ændring til det regnskab der blev fremlagt på generalforsamlingen.
Der havde sneget sig en ekstra linje ind på indtægtssiden, hvor Hrimfaxadag var opføret til 65 kr. i
indtægt. Dette er ikke en del af regnskabet og udgår.
Der blev ikke fremlagt budget for det kommende år, og her formodes det, at bestyrelsen udarbejder
et budget, som herefter lægges ud på hjemmesiden.
4. Bestyrelsen fremlægger deres nye tiltag: Sindbjerg Projektet.
Nærmere information følger efter vi har kontaktet pressen.
5. Behandling af indkomne forslag. Der var foreslået nedsættelse af et TREC-udvalg.
Der blev kort redegjort for forslaget, og det blev enstemmigt vedtaget at nedsætte et sådant udvalg.
Malene Lund Overgaard står for det, og modtager ønsker om at komme med i udvalget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Der skulle vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og Lisa Zimmermann, Amalie Brun og Malene Lund
Overgaard blev foreslået.
Efter at stemmerne var talt op, var det Lisa og Malene der havde fået flest stemmer, og herefter valgt.
Der skulle vælges 2 suppleanter og her blev Amalie Brun foreslået. Hun blev enstemmigt valgt.
Maja Lindgaard foreslog, at der kunne nedsættes et lille underudvalg til annoncetegning m.v. og at 2.
suppleanten kunne have dette som opgave sammen med bestyrelsen uden at deltage fast i
bestyrelsesmøderne.
Det blev godkendt, og her blev Hans Jørgen Ravnborg foreslået og enstemmigt valgt.
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

Der blev foreslået genvalg og det blev enstemmigt vedtaget, at Calle Jonasen og Jens Jørgen Poulsen
fortsætter med dette.
Som revisorsuppleant blev Kristine Vorup foreslået og enstemmigt valgt.
8. Eventuelt.
Her blev det forespurgt, om medlemmer kan arrangere ture med meget kort varsel i regi af Hrimfaxa.
Det ses meget gerne, men det er vigtigt, at lodsejere er spurgt forinden, hvis der rides i private
områder.
Det blev forespurgt, om der er folde med i Sindbjerg Projektet, og det blev der nikket ja til.
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