
 

Referat af FKR’s generalforsamling den 27. februar 2013 i rytterstuen på Faxe 

Ridecenter. 

 

1. Velkomst. 

Formanden Lisbeth Dahl bød velkommen i de hyggelige omgivelser. 

2. Valg af dirigent. 

 

Jørgen Bollhorn blev enstemmigt valgt. 

 

3. Valg af stemmetællere. 

Merete Lumbye og Jeanette Wegge-Larsen. 

4. Godkendelse af dagsorden. 

 

Godkendt. 

 

5. Bestyrelsen aflægger beretning. 

 

Lisbeth Dahl aflagde beretning på vegne af bestyrelsen. 

 

Beretningen blev godkendt med applaus og er tilføjet til dette referat. 

 

6. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 

Lotte fremlagde regnskabet som blev godkendt uden indvendinger. 

7. Fastsættelse af kontingent for 2014. 

 

Uændret i forhold til 2013. 

 

Dog nedsættes støttemedlemsskabet (med stemmeret) til 100 kr. i 2014.  

Den nye bestyrelse pålægges til, på generalforsamlingen i 2014 at fremsætte et forslag til vedtægtsændring 

som indeholder indførelsen af et støttemedlemsskab uden stemmeret.  

Samtidig foreslås det generalforsamlingen i 2014 at fastsætte kontingentet for støttemedlemsskab til 50 kr. 

med mulighed for frivilligt at betale mere, mens støttemedlemsskabet med stemmeret igen sættes til 300 kr.  

8. Behandling af indkomne forslag. 

 

Bestyrelsens forslag nr. 1: 

 

Vedtægternes §4 A tilføjes: Bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd er kontingentfrie. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget efter en god debat. 

 



Bestyrelsens forslag nr. 2: 

Ændringer (gennemstreget og med rødt) til vedtægternes §12: 
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære 
generalforsamling afholdes i sidste halvdel af februar måned. Forslag som ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde inden d. 15. januar senest 14 dage før afholdelsen af 
generalforsamlingen. Tidspunkt og sted for generalforsamlingen skal tillige med dagsordenen samt de af 
bestyrelsen fremsatte forslag og medlemmers indsendte forslag skriftligt tilsendes klubbens medlemmer 
med mindst 14 dages varsel til den til bestyrelsen sidste meddelt adresse.  opslås på FKR’s hjemmeside og 
andre netmedier senest 3 uger før afholdelsen. Medlemmers indsendte forslag opslås på hjemmesiden  
senest 1 uge før afholdelsen. Der kan ikke afgives stemme med fuldmagt. Der kan 
afholdes skriftlig afstemning eller afstemning ved håndsoprækning om de med indkaldelsen fremsendte 
forslag. ved hjælp af brevstemme, på den stemmeseddel som er fremsendt med indkaldelsen. Brevstemmer 
skal i lukket kuvert, være bestyrelsen i hænde inden generalforsamlingens start. Det reviderede regnskab 
skal ligge til afhentning hos kassereren senest 7 dage før generalforsamlingen. Stemmeret og valgbarhed har 
aktive medlemmer over 18 år, samt støttemedlemmer og æresmedlemmer. Det er dog en betingelse, at 
man har betalt kontingent og har været medlem i mindst 3 måneder. 
Juniorer har møderet. Juniorer har alene stemmeret vedrørende dagsordenens pkt. 9 (jf. § 8 ).  

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

9. Valg til bestyrelsen; 3 bestyrelsesmedlemmer (for 2 år). 

 

Bestyrelsesmedlem: Kirsten Weiss (nyvalg). 

Bestyrelsesmedlem: Marit Sørum (nyvalg). 

Bestyrelsesmedlem: Lisbeth Andersen (nyvalg – 1år*). 

 

Lisbeth Dahl, Niels Hejlskov og Pia Kristerson(*1 år før tid) trådte ud af bestyrelsen. 

 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter og 1 kasserersuppleant (alle for 1 år). 

 

Bestyrelsessuppleant: Connie Müller 

Bestyrelsessuppleant: Anne Troensegaard 

 

Kasserersuppleant: Marie-Louise Larsen 

 

11. Valg af 1 juniorrepræsentant og 1 juniorsuppleant (for 1 år). 

 

Juniorrepræsentanter: Mille Jørgensen og Fie Paaske. 

Juniorsuppleant: Amalie Maach Krogh 

 

12. Valg af 1 revisor og (hvert andet år) 1 revisorsuppleant. 

 

Revisor: Frank H. Andersen 

Revisorsuppleant: Mia Sørensen  

 

13. Nedsættelse/opdatering af udvalg. 

 

Dressurudvalg (Eva Stoltze) 

Springudvalg (Malene Gertov) 

Biksudvalg (vi mangler mindst to der vil styre den, bestyrelsen leder videre) 

 



14. Overrækkelse af pokaler. 

 

Der kunne kun overrækkes en pokal, nemlig til ranglistevinderen i dressur for hest som blev Amalie Maach 

Krogh på Cedric. Tillykke! 

 

Øvrige pokalvindere var: 

  

Klubmester i dressur for hest: Lykke Lenna Andersen på Tungepil Pitt. 

Klubmester i dressur for pony: Rose Boye Christensen på Rolighedens Jackpot. 

Ranglistevinder i spring for hest: Jannie Tuekær Andersen. 

Ranglistevinder i spring for pony: Emilie Kanstrup på Picasso. 

Ranglistevinder i dressur for pony: Julie N. Østergaard på Græsmarkens Major. 

 

Der var ingen klubmestrer i spring i 2012 da klubmesterskabet desværre måtte aflyses. 

 

15. Eventuelt. 

 

Der var flere gode forslag og opfordringer: 

 

 Mere aktiv pr på hjemmesiden. Den lokale presse bør også høre om hvad der foregår i FKR. 

 Bedre promovering af vores sponsorer.  

 Husk at takke vores hjælpere. 

 Frivillighedsbeviser gennem projektfrivillig.dk. 

 Hvorfor skal man have startet 3 gange for klubben for at kunne deltage i klubmesterskab? Dressur- og 

springudvalgene opfordres til at tænke det igennem. 

  

 

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde som holdes i rytterstuen fredag 8. marts 2013 kl. 19. 


