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Så er vi nået til årets generalforsamling. Tiden iler afsted, synes ikke det er længe siden 
sidst. Når man er sammen med skønne mennesker og dejlige heste suser tiden bare af af 
sted. Vi er en klub som er gode til rideture og socialt samvær.
 
Rideture
Sædvanen tro har der fra april til november (sommerferien undtaget)været en
ugentlig aftenridetur. Der ud over har programmet også været krydret med
flere heldagsture.
Det er dejligt at komme rundt i forskelligt ridetærren og så er et jo altid godt
med en sludder undervejs og bagefter.
En stor tak til aktivitetsudvalget for sammensætningen af programmet og til
dem som har været guide på turene.
Det har været lidt op og ned med tilslutningen til rideturene i år. Der har sågar været 3 
aflysninger.  1 pga skadet guide og 2 pga vejret (det har også været en meget våd 
sommer).

Weekendophold
Dette års weekendtur gik til Velling-Koller ved Bryrup. Her overnattede vi på Velling-Koller 
Camping. Der var mulighed for leje af dobbeltværelser, hvilket mange af deltagerne 
benyttede sig af. Det skal så lige nævnes at der var mange par med. Om det var det der 
gjorde udslaget, eller vi bare skal konstatere at medlemsskarens alder er sådan, at lidt 
magelighed er på sin plads, skal jeg ikke komme nærmere ind på her.
          
Undervisning
Det forgangne år har der ikke været arrangeret undervisning i klubben.
Om det har været savnet vides ikke, men det har i hvert fald ikke været udtrykt over for 
bestyrelsen.

Andet
Som traditionen foreskriver har der været julefrokost i klubben. Den blev holdt
hos Ditte og Leif, hvor der var hygge og spisning af de medbragte retter samt
selvfølgelig pakkespil.
Uddeling af æselgrimen hører også til her. Per blev den stolte
modtager af grimen. Han fik den for i en moden alder at købe ny hest.

Fengur har siden sidste generalforsamling fået en facebook side. Her kan der lægges 
billeder op fra f.eks. rideture, inviteres til en ridetur …… Dette er også benyttet af 
medlemmerne.
Det skal lige pointeres at klubbens arrangementer annonceres på hjemmesiden og at 
tilmelding til klubbens arrangementer ikke kommer til at foregå via facebook.

Fælles mailen benyttes også.

DI relateret
I år har Fengur desværre ikke deltaget i nogle af klubmøderne som arrangeres af
Klubkomiteen under DI. Tidspunkterne har ikke kunnet passes ind i kalenderen.



Fengur var repræsenteret ved DI's generalforsamling i 2016 ved formand Ditte
Mølholm. Til generalforsamlingen har Fengur én klubstemme. Denne er også
sikret til generalforsamlingen i år.

Medlemmer og økonomi
Der er igen i år pæn søgning til vores klub. En lille tilbagegang i forhold til sidste år har der 
dog været. Klubben har på 65 medlemmer, hvilket også er et flot medlemstal.

Økonomien, som det kan ses af regnskabet, er stadig rigtig god for klubben.
Mere herom ved kassereren.

Det er skønt at se at Fengur-tøjet bliver brugt og at der stadig er interesse for at købe.

Afrunding
Tak til jer alle for deltagelse i de forskellige arrangementer og det gode humør
der mødes op med.
Tak til alle dem, som har stået for guidning og aktiviteter gennem året.
Dejligt for klubben at have aktive medlemmer. Uden jer ingen klub.
Det næste år i Fengur skal også gerne byde på en masse fælles aktiviteter og
oplevelser.
Medlemmer opfordres til at byde ind med forslag og idéer.
Tak for et godt år i Fengur. Vi ser frem til det næste.

Bestyrelsen


