
Extraordinær generalforsamling i Dansk Islandshesteforening 6.
januar 2018

Sted: Hippologisk Selskab, Vilhelmsborg Alle 1, 8320 Mårslet

Dagsorden:
1, Valg af dirigent og referent.
2. Valg til Sportskomiteen.
3. Eventuelt.

Mie Trolle bød velkommen, og udtrykte sig meget positivt over det overraskende store fremmøde med
omkring 95 personer. Der havde meldt sig mange gode og kvalificerede kandidater til Sportskomiteen
siden den ordinære generalforsamling, og det var bestyrelsen glad for. Alle fik bestyrelsens anbefaling

Ad 1. Valg af dirigent og referent.
Advokat Carsten Lorentzen blev valgt til dirigent.
Sekretariatschef Max Adelsbøll blev valgt til referent.

Ad 2. Valg til Sportskomiteen.
Dirigenten takkede for valget, og erklærede den extraordinære generalforsamling for gyldigt indvarslet.
Der var i alt fremmødt 40 klubstemmer og 92 personlige medlemmer, i alt 132 stemmer.

Første punkt var valg af en formand for sportskomiteen for en 2-ârig periode, og følgende blev opstillet
Jørgen Svendsen og Stine Weinreich. Begge kandidater præsenterede sig for generalforsamlingen med
baggrunden for deres kandidatur, og hvad de især ville prioritere som formand for Sportskomiteen.

Der blev afholdt skriftlig afstemning, og)ørgen Svendsen fik 54 stemmer og Stine Weinreich 77
stemmer. En stemme var ugyldig. Formanden for Sportskomiteen blev Stine Weinreich.

Næste punkt var valg af næstformand for Sportskomiteen for en 1-årig periode, og følgende blev
opstillet: Kathrine Grøfte og Anita Adler. Begge kandidater præsenterede sig for generalforsamlingen med
baggrunden for deres kandidatur, og hvad de især ville prioritere i komiteens arbejde.

Fra forsamlingen lød der en opfordring til at tænke på, at det var vigtigt, at der blev stemt på kandidater
som "ikke løb af pladsen" i utide, da det var vigtigt at den nyvalgte Sportskomite blev tilført noget
kontinuitet, Anita Adler fortalte om baggrunden for, at hun var udtrådt i utide i 2016.

Der blev skriftlig afstemning, og Kathrine Grøfte fik 113 stemmer og Anita Adler 19 stemmer
Næstformanden for Sportskomiteen blev Kathrine Grøfte.

Sidste punkt var valget af 3 medlemmer af komiteen og 1 suppleant. Dirigenten henviste til tidligere
valgprocedure og ønskede en samlet afstemning, hvor den kandidat som fik flest stemmer blev valgt for
en 2-årig periode, og de to med næst- og tredje-flest stemmer for en 1-årig periode. Kandidaten med
fjerde-flest stemmer blev så suppleant.

Bo Hansen ønskede en valgprocedure, hvor stemmeafgivningen blev opdelt i 3 dele - person for person.
Dirigenten forespurgte forsamlingen, om der var andre, der havde bemærkninger eller indsigelser til den
af dirigenten foreslåede afstemningsmetode, hvilket ikke var tilfældet, hvorfor afstemningen blev
foretaget, som tidligere og i overensstemmelse med det anførte.

Herefter blev kandidaterne opstillet, og de præsenterede sig for generalforsamlingen



Følgende kandidater blev opstillet og fik følgende stemmer ved en skriftlig afstemning

Wiebke Madsen - 99 stemmer (2-årig)
Peter Juhl - 74 stemmer (1-åri9)
Helle Brendstrup - 73 stemmer (l-årig)
Jens Krarup Nielsen - 58 stemmer (suppleant)
Karen-Julie Holsbo - 29 stemmer
Anita Adler - 24 stemmer

Stine Weinreich ønskede alle tillykke med valget, og fortalte at Spoftskomiteen ville arbejde med en åben
dialog med alle medlemmer, og med at sikre at både bredde, elite, børn og ældre blev prioriteret.

Ad3, Eventuelt

Bo Hansen ønskede, at bestyrelsen til næste års generalforsamling nøje gav dirigenten instrukser om,
hvilke beføjelser dirigenten har eller skal have. Dirigenten henviste til vedtægternes g 11, stk. 11, hvoraf
fremgår følgende: "Dirigenten træffer afgørelse om alle spørgsmât om afstemningsmetode, -
fremgangsmâde og - resultat.". Det er derfor ingen tvivl om dirigentens beføjelser og at disse fremgår
direkte af vedtægterne, som generalforsamlingen har besluttet med majoritet.

Ivar Søeborg udtrykte ønske om flere nyhedsbreve fra bestyrelsen og de enkelte komiteer. Formand Mie
Trolle erkendte, at der fra tid til anden var gået for lang tid imellem kommunikationen med foreningens
medlemmer, og hun ville sikre sig, at det blev bedre i det kommende år.

Nete Jørgensen opfordrede til, at alle DI's medlemmer undgik at udbrede kritik på diverse sociale medier
og medvirke til "shitstorms" men i stedet for henvendte sig direkte til Sportskomiteen via mail eller
telefon.

Der var ikke flere som ønskede ordet, hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Formand Mie Trolle takkede alle de fremmødte endnu engang, og ønskede en god hjemtur.

5. janu

gent Carsten Lorentzen
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