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Årsberetningen ligner til forveksling de forgående års beretning. Fengur er en 
klub som står for rideture og socialt samvær. Det må vi så sige at vi er gode til!

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.

Weekendophold
Fengurs weekendophold gik i år til det sydfynske, hvor vi havde lejet os ind i 
små hytter nær Ringe. Her kunne hestene også gå i nogle fine folde. Lokale folk
guidede os på tur fredag og søndag. Lørdagen tilbragte vi på en del af den 
sydfynske riderute. Dejlige mennesker, skønne hest, flot natur og fint vejr var 
med til at give os en rigtig god og hyggelig weekend.

Undervisning
Undervisning har der også været plads til i denne sæson. 
Fengur har i 2016 afholdt tre kurser. Vi har vanen tro afholdt kurser med Pall. Et
weekendkursus i foråret og et et-dagskursus i efteråret. Begge kurser var fuld 
besat og vi havde fornøjelsen af både nye medlemmer og en del af "de gamle 
garvede". 
Som noget nyt prøvede vi at hyre en ny underviser, som supplement til Pall-
kurserne. Valget faldt på Mette Koefoed. Vi afholdte et et-dags kursus med 
hende i juni. Kurset var en stor succes med rigtig mange positive 
tilbagemeldinger fra de deltagende. 

Andet
Julefrokosten er en af de andre traditioner som holdes i hævd. Den blev holdt 
hos Leif, hvor der var hygge og spisning af de medbragte retter samt 
selvfølgelig pakkespil.
Uddeling af æselgrimen hører også til her. Denne gang var Torkild den stolte 
modtager.



DI relateret
Fengur har i år ”kun” deltaget i et af klubmøderne som arrangeres af 
Klubkomiteen under DI. Dette var i foråret. I efteråret var der arrangeret 
regionale klubmøder – her kunne desværre ingen fra bestyrelsen deltage. Der 
ud over var der et landsdækkende klubmøde som blev aflyst.

Fengur var repræsenteret ved DI's generalforsamling i 2015 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. Helle hvor mange medlemmer er vi 
pt?

Økonomien, som det kan ses af regnskabet, er stadig rigtig god for klubben. I 
år er der brugt lidt flere penge en der er kommet ind. Det er dog minimalt, 
trods det at vi i år tilbød medlemmerne en gratis t-shirt eller rabat på kr. 
100,00 ved køb af andet tøj med fengurlogo. Omkring halvdelen af 
medlemmerne benyttede sig af denne mulighed.

De der har fengur-tøj er også flittige til at bruge det. Dejligt og så er det jo også
god PR for klubben.

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.
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