
 
  
  Referat af FKR’s Generalforsamling 2008  
 
 

 Der var 27 fremmødte medlemmer inkl. bestyrelsen. 
 

1. Velkomst: Formanden bød velkommen og takkede for fremmødet. 
2. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Flemming Sørensen som dirigent, 

forsamlingen godkendte valget. 
3. Godkendelse af dagsorden: Inden godkendelse af dagsorden, skal der tilføjes et 

punkt; Stemmetællere. Det blev indføjet som punkt 2a. Herefter blev dagsorden 
godkendt. Stemmetællere blev: Charlotte Schwarzlose og Merete Lumbye. 

4. Bestyrelsen aflægger beretning: Troels aflagde beretning foran et PowerPoint 
show med billeder fra de fleste af aktiviteterne året igennem. Læs Beretningen 
under Klubben/Referater på hjemmesiden. Der var en kommentar til beretningen 
omkring medlemstallet, men det kommer vi nærmere ind på i pkt.5 ellers ingen 
kommentarer og beretningen blev godkendt. 

5. Kassereren aflægger regnskab: Regnskabet er blevet godkendt af Lisbet 
Kindvig og Lotte Jensen. Drøftelse af Faxeordningen, med hensyn til tilskud til 
personer under 24 år. Tallet for overskuddet fra biksen er beregnet anderledes end 
forrige år, det vakte lidt undring, men blev klarlagt af Malene. Regnskabet blev 
herefter godkendt af forsamlingen. 

6. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen har intet ønske om forhøjelse af 
kontingentet, ingen kommentarer fra forsamlingen. 

7. Indkomne forslag: Der er kommet et udkast til nogle ændringer i vores Love, 
udarbejdet af Kathrine Ekelund og Flemming Sørensen. Der var en del 
kommentarer til flere af ændringerne. Der var direkte uenighed om brevstemmer i 
§ 12 et andet forslag blev afprøvet ved håndsoprækning; ”1 fuldmagt pr medlem 
som er tilstede ved Generalforsamlingen”: flertallet var for forslaget. 
”Fremlæggelse af Budget” i § 12 skabte også en del diskussion. Der blev igen 
foretaget en meningsmåling v.h.a. håndsoprækning om; ”Fremlæggelse af 
budget”: flertallet var imod. § 12 er faldet, den revideres og fremlægges igen til 
næste generalforsamling.   

8. Valg til bestyrelsen: Kasserer/Malene: ønsker ikke genvalg.   
    Formand/ Troels: modtager genvalg,   
    Næstformand/Amanda, ikke på valg, men ønsker at træde ud. 
    Bestyrelsesmedlem/Sif: ønsker ikke genvalg  

 Ny kasserer blev Jeanette Olsen. Der var 3 pladser på valg til bestyrelsen og der 
 var 4 som stillede op; Belinda Jørgensen, Kurt Thuesen, Steen Andersen og Troels 
 Wenzel. De opstillede gav en beskrivelse af dem selv og hvad de vil/kan bidrage 
 med til klubben. Herefter blev der afholdt skriftlig afstemning. Resultatet blev tæt: 
 Troels fik 23 stemmer, Kurt fik 21 stemmer, Steen fik 13 stemmer. Belinda fik 12 
 stemmer. De valgte til bestyrelsen blev: Troels Wenzel for 2 år, Kurt Thuesen for 
 2 år og Steen Andersen for 1 år.  
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter samt 1 kasserersuppleant: Det blev fremsat af 

bestyrelsen at suppleanter må deltage i bestyrelsesmøder fremover, dog uden 



stemmeret. Belinda Jørgensen og Hanne Legere blev valgt som 
bestyrelsessuppleanter for 1 år.   

 Kasserer suppleant blev Flemming Sørensen også for 1 år. 
10.  Valg af 1 juniorrepræsentant og 1 juniorsuppleant: suppleant blev Christine 

Thuesen for 1år og Malou Wenzel blev juniorrepræsentant for 2 år. 

11. Valg af I revisor og 1 revisorsuppleant: Revisor blev Lisbet Kindvig for 2 år og 
Malene Schack Hansen blev revisorsuppleant for 2 år. 

12. Nedsættelse af udvalg: Springudvalget fortsætter som før med Belinda og 
Lisbeth A. Dressurudvalget fik en ny med: Isabella Jensen. Køreudvalget 
fortsætter med: Jørgen Andersen, Kurt Thuesen, Christine Thuesen, Frank 
Andersen, Klaus Petersen, Per Poulsen, Susan Johansen, Steen Andersen, Amanda 
Justesen, m.fl. Aktivitetsudvalg: Lisbeth L vil gerne trække sig og udvalget 
nedlægges indtil videre. Kommunikationsudvalg: Amanda Justesen. Webmaster: 
Preben Dahl. Biksen: Joan og Steen. 

13. Overrækkelse af pokaler til rangliste vindere: Rangliste-fører; Frank kunne 
oplyse at ingen af vores ranglistevindere var tilstede. Vinder af Springranglisten 
blev: Ane Svendsen/ Esse Zakett med 185 point, nr.2 blev Ane Svendsen/ 
Jumandji med 79 point, nr.3 blev Simone V. Petersen/ Step Dance med 68 point.                    

 Vinder af Dressurranglisten blev: Hanne Mølbak/ Ellely’s Quick Steep med 145 
 point, nr.2 blev Anna Andersen/ Bastian med 81 point, nr.3 blev Tina Jeppesen/ 

 Mifune med 69 point. Vi ønsker alle et stort tillykke!   
 Køreudvalget meddelte at de også gerne vil lave en rangliste, de vender tilbage 
 med pointangivelser m.m. 
14. Eventuelt: Der blev stillet spørgsmål omkring det manglende fremmøde? Der 
 skulle findes et mere lækkert sted, med evt. foredrag og mad. Vi skal finde på 
 noget mere attraktivt for at få flere med… Der skal laves et bedre forarbejde, så 
 selve generalforsamlingen kan forløbe nemmere. Charlotte, Ulla, Merete og 
 Lisbeth H vil finde på noget til næste generalforsamling.  
 Doteringer til Dressur C-stævner er for lav. Anmoder dressurudvalget om at 
 overveje deres fremtidige doteringer, sammenligne dem med andre 

 klubber/stævner.  
 
Herefter sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og 
orden. 
 
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således: 
 
 
Formand: Troels Wenzel 2 år, på valg i 2010 
Næstformand: Steen Andersen 1 år, på valg i 2009 
Kasserer: Jeanette Olsen 2 år, på valg i 2010 
Sekretær: Lisbeth Hansen 1 år, på valg i 2009 
Bestyrelsesmedlem: Kurt Thuesen 2 år, på valg i 2010 
 
 
Referent: Lisbeth Hansen 


