
Referat af FKR’s
ordinære generalforsamling

afholdt den 26 februar 2009

1. Velkomst. Formanden bød velkommen til de 21 medlemmer incl bestyrelsen som 
havde fundet vej til generalforsamlingen.

2. Valg af dirigent: Erik Kragh blev valgt. Erik orienterede om at indkaldelsen var 
udsendt rettidig.

3. Valg af stemmetællere: Frank og Louise blev valgt.
4. Godkendelse af dagsorden:  dagsorden blev godkendt.
5. Bestyrelsen aflægger beretning – herunder nyt om klubbens fremtid: Beretningen 

kan hentes her http://www.f-kr.dk/index.php?Klubben:Referater . Klubbens fremtid 
er sikret og vi har en fin dialog med kommunen og Lisbeth og Jørgen Henrik.

6. Revisor fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse: Lisbet Kindvig 
fremlagde regnskabet med en meget grundig gennemgang af alle poster. 
Regnskabet blev herefter godkendt.

7. Fastsættelse af kontingent: Grundet den ekstraordinære generalforsamling i 
november sidste år, var der intet ønske blandt de fremmødte om en ændring i 
kontingentet.

8. Behandling af indkomne forslag: der var en kommentar til vedtægterne 
vedrørende datoen for indkomne forslag. I vedtægterne står der, at forslag skal 
være bestyrelsen i hænde inden den 15 januar. Dette bør laves om til eksempelvis 
14 dage før – eller en tidsfrist der gør at forslag kan sendes med indkaldelsen ud til 
medlemmerne. Denne vedtægtændring ser bestyrelsen på og fremlægger den til 
næste generalforsamling.

9. Valg til bestyrelsen: Steen Andersen og Lisbeth Hansen er på valg og begge 
modtager genvalg. Der var ingen andre der ønskede at stille op til bestyrelsen, så 
begge blev genvalgt.

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 kasserersuppleant: Hanne Legere blev 
genvalgt og Kathrine Ekelund blev valgt ind som bestyrelsessuppleanter. Frank 
Hallgren Andersen blev valgt som kasserersuppleant. 

11. Valg af 1 juniorrespræsentant og 1 juniorsuppleant: Malou Wenzel blev 
genvalgt og Ane Svendsen blev valgt som suppleant.

12. Valg af en folkevalgt revisor og 1 revisorsuppleant: Lisbet Kindvig var ikke på 
valg som revisor og ny revisorsuppleant blev Lotte Jensen.

13. Nedsættelse af udvalg: Udvalgene fortsætter som hidtil og de supplere sig selv 
igennem året.

14. Overrækkelse af pokaler til ranglistevindere: dressur hest: Marie Louise og 
Romar, dressur pony: Trine Henneberg og Sunlight, spring hest: Rikke Isaksen og 
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X-Flow Delusion,  spring pony: Ane Svendsen og Jumandji. Endvidere var der 
pokaler til klubmestrene i spring, for hest blev det Rikke Isaksen og X-Flow 
Delusion og for pony blev det Ane Svendsen og Princessa. Et stort til lykke til alle.

15. Eventuelt:  Flemming gjorde opmærksom på at han vil finde alle de steder vi kan 
spare penge og gjorde i samme forbindelse opmærksom på at DRF og D5 får deres 
andel, i 2008 var det samlet  ca. 18500.-kr, så det skal der lige huskes på, når man 
tænker på kontingentprisen hvor næsten 100.-kr af det går til DRF.

Mht sponsorer tager Steen Andersen sig af skilte-sponsorer m.m. udvalgene skal 
selv tage sig af sponsorer til stævner, medmindre det drejer sig om en sponsor til 
hele stævnet, så er det Steen.
Der kom et forslag på at lave en høj dotering (eks: 10000.-kr sponseret af et lokalt 
firma) på en springklasse, så man kunne trække flere starter.

Forslag til at ansøge Vaskeri fonden eller Nordea fonden.
Herefter kom der en anmodning til kassereren om at undersøge et skifte fra Max 
Bank til Nordea.

Forslag til en konkurrence om hvem der kan få flest nye medlemmer til klubben, 
med en attraktiv præmie til vinderen.

Lave en folder til specielt juniorer som fortæller lidt om klubben. 

Lave en brugerundersøgelse på ridehus bunden.

Sætte reklamesedler for klubben på bilruder til stævner

Forslag til en Familiepakke-kontingent.

Herefter sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden.

Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen således:

Formand, Troels Wenzel: på valg i 2010
Næstformand, Steen Andersen: på valg i 2011
Kasserer, Flemming Sørensen: på valg i 2010
Sekretær, Lisbeth Hansen: på valg i 2011
Bestyrelsesmedlem, Kurt Thuesen:   på valg i 2010

 Første bestyrelsesmøde bliver den 17 marts kl.20
 


