
 

Referat af FKR’s bestyrelsesmøde den 23. januar 2013 kl. 19 i rytterstuen på Faxe 

Ridecenter. 

Fremmødte: Lisbeth, Kamille, Niels og Lotte. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Referat fra sidste møde – herunder punkter til opfølgning. 

Referat godkendt. Opfølgning: 

Der skal omtale af Nordea Fondens bevilling til vores resultatformidlingsprojekt op på hjemmesiden. 

 

Nye sikkerhedsregler fra DRF skal på hjemmesiden mm. Brug af ridehjelm indskærpes. 

 

3. Stævner. 

 

Der var igen fin tilslutning til oktoberstævnet i spring. Der var mindre tilslutning til årets sidste to stævner, 

klubstævner i dressur og spring. Der ville have været større tilslutning hvis propositionerne havde været ude 

i god tid. 

 

4. Økonomi. 

Kontrakten med Faxe Ridecenter er skrevet under. Huslejen i 2013 er uændret i forhold til 2012.  

5. Generalforsamling. 

 

27. februar 2013 i rytterstuen på Faxe Ridecenter. 

 

Lisbeth, Niels og Pia er på valg og genopstiller ikke.  

 

Ændringsforslag til vedtægter: 

Indkaldelse opslås senest 3 uger før afholdelse på FKR’s hjemmeside og andre netmedier . Forslag til 

behandling på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før 

generalforsamlingen. Tjek DRF for brevstemmer. Hvis DRF ikke kræver brevstemmer, foreslår vi dem sløjfet. 

Paragraf 4 tilføjes efter ”ride- og køresportslige aktiviteter”: ”Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd er 

kontingentfrie”.  

 

Lisbeth sammenskriver sit oplæg til opgaver for bestyrelsen og udvalg med Nielses forslag til ”roller”. 

Udsendes sammen med indkaldelsen. 

 

Lisbeth rundsender udkast til beretning til bestyrelsen. 

 

6. Frivillige. 

 

Niels foreslår at FKR tilmelder sig Projekt Frivillig og opslår aktiviteten ”stævnefrivillig” på projektets 

hjemmeside. Samtidig tilføjes en ny underside på FKR’s hjemmeside med beskrivelse af mulighederne for at 



deltage i foreningens aktiviteter som hjælper, frivillig og udvalgsmedlem. Det nye er de frivillige som mod at 

yde mindst 20 timers frivilligt arbejde ved stævnerne, kan få et frivilligbevis der bl.a. kan bruges ved kvote-2-

ansøgninger til videregående uddannelser. 

 

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget, som tages op på generalforsamlingen og overlades til den nye bestyrelse 

for endelig vedtagelse. 

 

7. Eventuelt. 

 

Bestyrelsen rydder efter mødet op i it-udstyret. 

 

8. Næste møde. 

Konstituerende møde i den nye bestyrelse umiddelbart efter generalforsamlingen. 

Referent: Niels 


