
Referat generalforsamling i Fenger 15 november 2022

Sted: Kolding bibliotek, Slotssøvejen 4,6000 Kolding

1.Hanne Nissen dirigent
lotte Kock referent
Kirsten Fruelund stemmetæller

2.bestyrelsens årsberetning
Lone fortæller om aktiviteterne der har værets i årets beløb.
Gennemgår de nye procedurer omkring rideulykker.

Ingrid foreslår at der indskrives i proceduren at man ikke kører i bil med både en der er kommet 
galt afsted og samtidig have heste med. Altså heste og tilskadekomne ikke kører sammen. Hvis 
altså at ambulancen ikke mener det er nødvendigt at tage den tilskadekomne med.

3.indkomne forslagingen forslag

4.Kassereren gennemgår regnskabet, der er ingen bemærkninger dertil. Regnskabet godkendes af 
generalforsamlingen.

5. Budgetforslag fremlægges af kassereren. Der gøres opmærksom på at der kan spørges om 
tilskud til f.eks. kaffe og kage til turene eller evt. is.
Der spørges indtil om der kun er en stor tur om året. Lone fortæller at der kun er planlagt en tur til 
Kompedal, men at det er åbent for at der også kan arrangeres en tur senere på året (efterår)
Budgettet godkendes.

6. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. Bestyrelsen foreslår at det fortsætter uændret 
med 150 kr om året.  Det vedtages af generalforsamlingen.
.
7-8 Valg af bestyrelsesmedlem.

 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Gitte Kjær - modtager genvalg.
Lotte Sparre - modtager genvalg.
Steffen Mortensen – modtager genvalg.
 
Valg af 2 suppleanter.
På valg er:
Charlotte Tirstrup - modtager genvalg.
Birgit Pedersen (Søs) – modtager genvalg.
Valg af 1 revisor.

På valg er:
Nanna Bak Olesen – modtager genvalg.

Valg af 1 revisor suppleant.
På valg er:
Torkild Kjær – modtager genvalg.

Alle der er på valg modtager genvalg og alle genvælges af generalforsamlingen.



9. evt.
Kirsten Fruelund fortæller at hun melder sig ud da hun ikke længere kan ride. Kirsten takker pænt 
af:-)

Hanne spørger om det er muligt at der oftere slettes lidt i aktivitetskalenderen, Lone fortæller at det 
egentlig er tænkt som en frister for evt. nye medlemmer. Når ny aktivitetsplan kommer op så 
slettes den gamle.

Lone fortæller at aktivitetsudvalget er meget åbne overfor nye tiltag og nye aktiviteter i klubben. 
Send gerne en mail til aktivitetsudvalget. Lotte S. gør opmærksom på at aktivitetsudvalget sender 
en mail ud til alle omkring ture som de håber medlemmerne byder ind på.

Muligheden for at lave fællesarrangementer med andre klubber drøftes, det kunne give mulighed 
for lidt større arrangementer/foredrag.

—————————                         ——————————-
Hanne Nissen                                     Lotte Kock
Dirigent                                               Referent  


