
Referat af FKR’s
ordinære generalforsamling

afholdt den 17. februar 2010

1. Velkomst: Formanden bød velkommen til de 18 medlemmer incl bestyrelsen som 
havde fundet vej til generalforsamlingen.

2. Valg af dirigent: Frank H Andersen blev valgt. Frank orienterede om at 
indkaldelsen var udsendt rettidig, bemærkede dog at dagsorden afveg fra den i 
vedtægterne.

3. Valg af stemmetællere:  Amanda Justesen og Charlotte Olsen blev valgt.
4. Godkendelse af dagsorden:  dagsorden blev godkendt, trods kommentar fra 

pkt.2.
5. Bestyrelsen aflægger beretning: Formanden aflagde beretningen. Beretningen 

kan hentes her xxxxxxx (link til hjemmside)
6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse: Regnskabet 

blev fremlagt med et pænt overskud. Pt er der 176 medlemmer inkl. passive 
medlemmer. Der var en del kommentarer til Biksens lille overskud og til hvorvidt 
man kan tjene flere penge.  
Jørgen Henrik roste den fremgang som der var i regnskabet. Flemming blev også 
rost for hans store og grundige arbejde med regnskabet. 

7. Fastsættelse af kontingent: For at sikre en fortsat robust økonomi, set i lyset af 
forrige års chokerende udmelding fra kommunen om lavere tilskud,  har bestyrelsen 
fremsat et forslag om en forhøjelse af kontingentet på 50.-kr.  
Kommentar:  - bange for at miste medlemmer

             - dyrt, men der er stadig klubber som har et højere kontingent end 
               vores.  
            - hvad med dem som kommer udefra og er medlem af 2 klubber  

Kommentarerne blev diskuteret og herefter blev der foretaget en afstemning ved 
håndsoprækning: 1 stemme imod  og 17 for. Kontingentforhøjelsen på 50.-kr blev 
vedtaget.

8. Behandling af indkomne forslag: ingen
9. Valg til bestyrelsen: valg af kasserer: Flemming ønsker ikke genvalg. Der kunne 

ikke findes en ny kasserer. Bestyrelsen må indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling. Der blev diskuteret muligheden for en ekstern revisor, men det 
er en dyr løsning og kan kun bruges et par måneder pga. økonomien. Der blev 
herefter forslået at skrive et brev ud til medlemmerne om hjælp både til 
kassererposten, men også om hjælp til klubbens stævner som virkelig lider under 
manglende opbakning fra klubbens medlemmer. Amanda laver et udkast som 
bestyrelsen godkender inden det sendes ud til medlemmerne. 

Herefter var 2 bestyrelsesmedlemmer på valg: begge ønskede genvalg og de 



blev også valgt igen. Steen valgte at træde ud af bestyrelsen 1 år før tid, ny 
bestyrelsesmedlem blev Anne Dyrberg Christiansen.

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 kasserersupleant: må udsættes til den 
ekstraordinære generalforsamling.

11. Valg af 1 juniorrespræsentant og 1 juniorsuppleant: på valg er; Malou Wenzel – 
hun blev genvalgt og på valg som suppleant er Ane Svendsen – hun blev også 
genvalgt .

12.  Valg af en folkevalgt revisor og 1 revisorsuppleant: På valg er revisor Lisbet 
Kindvig og hun modtager genvalg - hun blev genvalgt.  Revisorsuppleant er Lotte 
Jensen, ikke på valg i år.

13.  Nedsættelse af udvalg: Udvalgene forbliver nogenlunde de samme, dog vil 
Lisbeth Andersen gerne være ansvarlig for pynt til springstævner. Dressurudvalget 
har fået 2 nye; Sofie Dyrberg Christiansen og Olivia Kristerson. 

14.  Overrækkelse af pokaler til ranglistevindere: dressur hest: Lykke Lenna 
Andersen og Tungepil Pitt , dressur pony: Katrine Hoxer og Vasehøjs Kashi, spring 
hest: Rikke Isaksen og X-Flow Delusion,  spring pony: Ane Svendsen og Just 
Kidding II. Endvidere var der pokaler til klubmestrene i spring, for hest blev det 
Jacqueline Barenkop og Bad Boy,  for pony blev det Cecilie Haugaard og Soldal’s 
Olympia Atlantis. Et stort til lykke til alle.

15.   Eventuelt: Joan ønskede at stoppe som ansvarlig for Biksen, da hun har for travlt 
med sine 2 udstillingshunde som skal på udstillinger som også ligger i weekender – 
ligesom vores stævner; det kan ikke hænge sammen. Derfor søges der en ny 
person til Biksen, til overtagelse af Biksen efter dressurstævnet i marts.
Diskussionen om hjælp til stævner blev taget op igen. Hvordan får vi medlemmerne 
til at støtte op om klubben?
Vil gerne lave aktiviteter for juniorer, men hvem skal lave dem?
Et forslag om samarbejde med HKR – har hørt fra nabokommune at klubber bliver 
bedt om at sammelægge sig på tværs af kommunen, så kommunen kun betaler et 
tilskud til én rideklub.
Et samarbejde kunne måske afhjælpe manglen på hjælpere til stævner?

Dirigenten takkede for god ro og orden og herefter sluttede generalforsamlingen.

Referent: Lisbeth Hansen 


