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Billund Trav’s Støtteforening 

Generalforsamling tirsdag d. 20. februar 2018 

Referat 

1. Valg af dirigent, som leder generalforsamlingen.  

Erik Munk-Christensen blev valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden.  

Formanden fremlagde sin beretning. 

Støtteforeningen har i løbet af året arrangeret:  

• Tøndeslagning til fastelavn 

• Tombola ved Sprintermesteren 

• Børnedag på travbanen med hoppeborg, ansigtsmaling, bagning af   

pandekager, foto med maskot og kast med hestesko. 

• Deltagelse på Vorbasse Marked for at promovere travsporten og Billund 

Trav 

Støtteforeningen har bevilget penge til:  

• Sammen med Billund Trav en overbygning ved Café Staldsvinget 

• Beachflag til eksterne arrangementer for Billund Trav 

• Nye bænke til publikum 

Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.  

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Behandling af indkomne forslag  

Bestyrelsen havde selv 3 forslag til vedtægtsændringer. 

Forslag nr. 1: 

Vi ændrer navn til Billund Travs Venner 

Forslag nr. 2: 

Vi ændrer kontingent for privatpersoner til 100 kr. pr. år 

Firmaer fortsætter uændret med 500 kr. pr. år. 
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Forslag nr. 3: 

Der afholdes årlig generalforsamling sammen med Amatørforeningen. Det 

ændres i vedtægterne, at årlig generalforsamling skal afvikles inden 

udgangen af marts måned. 

 

De 3 forslag blev godkendt. 

 

5. Aktivitetsplan og budget for indeværende år.  

• Tøndeslagning som er afviklet lørdag den 10/2 2018 med stor succes 

• Tombola ved Sprintermesteren 

• Børnedag på travbanen  

• Andre tiltag, som vil gavne Billund Trav 

 

6. Fastsættelse af kontingent for indeværende år.  

Vi ændrer kontingent for privatpersoner til 100 kr. pr. år 

Firmaer fortsætter uændret med 500 kr. pr. år 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.  

På valg er: 

Linda Nielsen – modtager genvalg 

Helle Fallesen 

 

         Linda Nielsen og Helle Fallesen blev genvalgt til bestyrelsen. 

         Linda Nielsen for 2 år. Helle Fallesen for 1 år.  

         Valg af 2 suppleanter: 

På valg er: Ole Smed 

Ole Smed kan ikke genvælges, da han ikke er medlem. 

Heidi Ibsgaard Larsen blev valgt som suppleant.  

8. Eventuelt.  

Der var en snak om, hvordan vi kan skaffe flere medlemmer. Det blev aftalt, at 

der sættes en fast ”klumme” i baneprogrammet, så der bliver gjort 

opmærksom på os. 
 


