
 

 

Referat af ordinær generalforsamling  

i Faxe Køre- og Rideforening,  
Mandag den 21. februar 2011 

 

 

Referat: 

 

1. Velkomst:  

Formanden bød velkommen til de 17 medlemmer som var mødt frem.  

2. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen havde indbudt klubkonsulent; Pia Stiller til at være dirigent. 

3. Valg af stemmetællere:  

Niels og Bente blev valgt som stemmetællere. 

4. Godkendelse af dagsorden:  

Dagsorden blev godkendt. 

5. Bestyrelsen aflægger beretning: 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning og den blev positivt modtaget. 

    

 

6. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse: 

Der var uenighed om regnskabet for kørestævner. Kommentar var, at 

overførelsen af stævneindtægter i 2009 til 2010 er forkert. Bestyrelsen 

mente dog at man ikke kan bogføre et beløb 2 gange. Stævneindtægter 

(vedr.kørestævne jan. 2010) bogført i 2009. Kan ikke vises i regnskab for 

2010. 

Kommentar til de manglende sponsor- indtægter; Anne T ville gerne gøre 

et forsøg på at skaffe sponsorer, sammen med Lisbeth A. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 



7. Fastsættelse af kontingent for 2012: 

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forsætter uændret i 2012. 

8. Behandling af indkomne forslag: 

Ingen indkomne forslag. 

9. Valg til bestyrelsen       

 Anne Dyberg Christiansen: på valg  

Frank Hallgren Andersen: på valg  

Lisbeth Dahl: på valg 

 

           Anne ønskede ikke genvalg og Niels Hejlskov blev valgt i stedet for, for  

            en 2 årig periode. 

           Frank blev genvalgt for 1 år og Lisbeth blev genvalgt for 2 år. 

 

10.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 kasserersuppleant: 

Nye bestyrelsessuppleanter blev: Jane Kronvold og Marianne Hoxer. 

Kasserersuppleant blev Connie Müller. 

11. Valg af 1 juniorrepræsentant og 1 juniorsuppleant: 

Ny juniorrepræsentant blev Olivia Kristerson og suppleant blev Kathrine 

Hoxer. 

12.  Valg af 1 revisor: Lisbet Kindvig på valg: 

Lisbet Kindvig blev genvalgt. 

13.  Nedsættelse af udvalg: 

Dressur: nye i udvalget er Mette Meyer og Niels Hejlskov  

Spring: ønsker nogle flere i udvalget. Det gav anledning til at drøfte 

hvordan man kan kræve hjælp fra egne medlemmer. Enten ved at kræve 

hjælp pr. start rytteren har eller lignende. 

Kørsel: p.t. ingen medlemmer i køreudvalget. 



Der blev nedsat et nyt udvalg: et Sponsorudvalg, bestående af Anne 

Troensegaard og Lisbeth Andersen. 

 

14.  Overrækkelse af pokaler: 

Frank stod for overrækkelsen af årets pokaler og pokalvinderne blev 

hædret på bedste vis. 

15.  Eventuelt: 

Amanda takkede på køremedlemmernes vegne for tiden i FKR. 

Derefter blev der en livlig diskussion om hændelsesforløbet omkring 

køremedlemmernes indendørs aktiviteter, fra september 2010 og til nu. 

 

Herefter sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og 

orden. 

 

 

 

 

 

 

Referenter: Pia Kristerson og Lisbeth Dahl 

 

 


