
Generalforsamling FKR 05.03.2020 afholdt i rytterstuen på Faxe Ridecenter. Formanden bød velkommen til 

de 24 medlemmer som var mødt op til generalforsamlingen.  

Referat.  

1. Valg af dirigent.  

2. Formanden aflægger beretning  

3. Det reviderede regnskab aflægges til godkendelse  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen  

Marie-Louise Larsen er på valg, ønsker genvalg  

Fie Munck er på valg, ønsker genvalg  

Josefine Enevoldsen er på valg, ønsker genvalg   

7. Valg af revisor for 1 år ad gangen 

8.  Nedsættelse af udvalg  

9. Eventuelt  

 

1. Formand Camilla Hjort Dyssekilde foreslog Margit Agerskov Poulsen som dirigent.  

Margit blev valgt som dirigent.  

 

2. Vi har generelt haft et godt år – Vi har holdt nogle gode stævner, arrangementer, kurser og 

foredrag.  

Arbejdsdagen var ikke nogen stor succes, kun bestyrelsen og 3 andre mødte op. 27 juni, er der sat 

en ny arbejdsdag. Hvis folk ikke har mulighed for at dukke op på arbejdsdagen kan man skrive til 

bestyrelsen og få en opgave der kan løses på andre tidspunkter.  

 

Sommerfesten var ikke velmødt, og derfor vil bestyrelsen ikke afholde en sommerfest i år, men hvis 

nogle medlemmer føler det er ærgerligt – er de velkomne til at komme til bestyrelsen, så snakker vi 

om det.  

 

Formanden gør opmærksom på at vi i bestyrelsen gerne vil afholde kurser, arrangementer osv. 

Derfor er det utrolig kærkomment hvis medlemmer kommer til bestyrelsen med gode ideer til 

hvilke former for kurser, arrangementer osv. De ønsker.  

 

Vi var så heldige at modtage 10.000kr fra sparekassen Sjælland, som skal bruges til et arrangement, 

kursus. Hvis nogen har en god ide, ønsker bestyrelsen gerne at modtage gode ideer.  

 

3. Det reviderede regnskab præsenteret af kasser Fie Munck  

Vi har i år fået næsten 50.000kr mindre i tilskud i år end de forrige år. Dette skyldes bl.a. 

huslejenedsættelse for nogle år tilbage, medlemssammensætning og kommunens nye måde at 

tildele kommunalt tilskud til.  

 

Der er nye tiltag fra Faxe kommune i forhold til tilskud til rideklubber. Det vil komme til udtryk i 

mindre tilskud. Der er 2 scenarier som vi kan forvente fra Faxe kommune.  



 

 

Der er 2 scenarier fra kommunen.  

1. vi ender på et tilskud på omkring 110.000kr.  

2. Vi ender på et tilskud på omkring 50.000kr – med en nedgang fra 110.000kr til 50.000 kr. på 3 

år.  

Formand og Kasser er i kontakt med kommunen, og været til flere møder vedr. tilskud fra Faxe 

kommune, Jørgen-Henrik har deltaget i 1 møde vedr. fortolkning af lejekontrakt for beregning af 

fremtidig leje.  

Vi er steget i aktivitetstilskud – vi har fundet ud af at vi kan søge for træning udover undervisning. 

Hvilket har fået aktivitetstilskuddet til at stige omkring 10.000kr.  

Stævnerne har givet godt overskud i år.  

Biksen fungerer godt under vores biksmand Bent.  

I bund og grund ender vi med et underskud på omkring 6000 kr. Det skal dog nævnes at de 

10.000kr fra sparekassen Sjælland skal bruges på et kursus/arrangement i 2020.  

Vi afventer kommunen for at vide mere om hvordan klubbens fremtid ser ud.  

3. Fastsættelse af kontingent.  

Kommunen presser lidt på i forhold til stigning af kontingent for seniorer. Men da kommunen ikke 

har vendt tilbage omkring kontrakt osv. Foreslår bestyrelsen at fastholde kontingentet som det er 

nu.  

4. Behandling af indkomne forslag.  

Ingen indkomne forslag.  

 

5. Valg af bestyrelse for 2 år af gangene.  

Marie-Louise Larsen – modtager genvalg – genvalgt  

Fie Munck – modtager genvalg – genvalgt  

Josefine Enevoldsen – modtager genvalg – genvalgt  

 

6. Suppleanten til bestyrelsen:  

Margit Agerskov genvalgt til suppleant for bestyrelsen  

 

7. Valg af revisor for 1 år ad gangen.  

Dorte Carl er genvalgt til revisor.  

 

8. Nedsættelse af udvalg 

Springudvalget: Dorte Carl, Joan Andersen, Rebecca Larsen.  

Linda Zacho ønsker ikke at være med i springudvalget mere.  



Dressurudvalget: Marie-Louise Larsen, Camilla Dyssekilde, Fie Munck.  

Amanda Justesen vil gerne hjælpe med at søge fonde i året.  

 

Ranglisteudvalg: Camilla Hjort Dyssekilde. Der bliver lavet lidt om i systemet som Camilla har styr på, der 

bliver meldt mere ud omkring det på et tidspunkt.  

Preben får en lille anerkendelse for sit kæmpestore arbejde med hjemmesiden i form af chokolade og øl.  

9. Springundervisning v/ Josephine Boegh.  

Der er ikke tilslutning nok pt. Derfor bliver det midlertidigt sat på standby.  

 

Der er spørgsmål omkring vi kan rykke springningen til kl. 17.00 torsdag. Det gør vi.  

Der skal meldes ind på om man springer om torsdagen 24 timer før.  

 

En mindre forespørgsel er om der kan komme lidt mere struktur på brugen af det lille ridehus i forhold til 

løsspringning. Bestyrelsen vil tage det op på det kommende bestyrelsesmøde.  

Tillykke til rangliste og klubmestrevindere.  

Jørgen-Henrik og Lisbeth takker for et godt år, og vil sige at gennem årene er der kommet færre og færre til 

at bære arbejdet i en frivillig forening, og det er ikke let. Derfor vil de gerne give en stor ros til bestyrelsen 

for det gode samarbejde i løbet af sidste år.  

 

 

 

 

 

 


