
Fengur bestyrelsesmøde 
 
Dato:   17.09.13 
Hos:   Helle 
Fraværende:  Pia 
 
 

1. Valg af ordstyrer  
• Vi blev enige om, at det kunne vi godt styre uden. 

 

2. Orientering fra formanden  

• Vi har fået et nyt medlem  
• Vi skal have en E-box, hvilket Ditte har ansøgt om. 

 

3. Fengur logo på tøj  
• Leif undersøger mulighederne ved www.shopfreka.com 

 

4. E-magasinet.dk  
• E-magasinet er et elektronisk hesteblad, som udkommer ca. 10 gange årligt. Det er 

annoncefinansieret. Der var enighed om at tilmelde os. 
 

5. Klubaften i vinterperioden?  
• Det kunne være en god ide at mødes til forskellige arrangementer i vinterperioden, flg. forslag kom 

på bordet: 
- Tøjaften 
- Åbent hus i forskellige rideudstyrsbutikker 
- Besøg af håndlæser 
- Smedeforedrag 
- Dyrlægeforedrag 
- Foderforedrag 

 

6. Fengurs generalforsamling  
• Ditte laver indkaldelse samt dagsorden. 
• Bestyrelsen foreslår Palle som dirigent. 
• Gitte og Rikke er på valg, begge modtager genvalg. 
• Bestyrelsen foreslår, at kontingentet skal være 150 kr. for enkeltmedlemsskab Medlemmers 

hjemmeboende børn under 18 år kan deltage gratis. 
• Vi mailer input til formandens beretning til Ditte, hvis vi har noget. 

 

7. Klubmøde DI d. 02/11-13  
• Ditte og Leif deltager. 
• Når Ditte har modtaget dagsordenen, mailer hun den rundt til bestyrelsen. 

 
 
 



8. DI’s generalforsamling  
• Ditte og Leif deltager som menige medlemmer. 
• Ditte ordner det med klubstemmen og mailer dagsordenen til øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 
 
9. Børneattester  

• Det er vi obs på, hvis det bliver aktuelt. 
 
 
10. Indberetning DIF  

• Det ordner Helle 
 
 
11. Eventuelt  

• Pga. sygdom sættes Ove ind som revisor i stedet for Anne. 
• Gitte og Rikke bytter post i bestyrelsen, så Gitte bliver næstformand og Rikke sekretær. 
• Vi har en invitation af et tidligere medlem, til tur ved Nymindegab. 
• Bestyrelsen foreslår, at Rømø-turen næste år droppes, og at der findes et alternativ. 

 
 
 
Hammelev, den 17. sep. 2013 
 
Rikke 


