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Det er atter tid til årets generalforsamling og der samles op på årets gang.
Et år går hurtigt når man er sammen med skønne mennesker og dejlige heste. 
Vi er som klub gode til at samles til rideture og socialt samvær.

Rideture
En ugentlig ridetur har der sædvanen tro været fra april til november 
(sommerferien undtaget). 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
Dette års weekendtur gik til Klosterhede Plantage, som byder på et fantastisk 
rideterræn. Vi havde allieret os med Inger Margrethe og Terje som guider. De 
kender plantagen rigtig godt og det blev til nogle fantastiske ture.
Overnatnings stedet havde fin plads til folket. Pladsen til hestene var ikke det 
optimale, men det gik.

Undervisning
Heller ikke dette år har der været arrangeret undervisning i klubben.

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. Hanne blev den stolte
modtager af grimen. Hun fik den for de til tider store udfordringer med sin ride 
hoppe.
Bestyrelsen har på opfordring fra sidste generalforsamling vedtaget at der 
fremover er et turudvalg og et aktivitetsudvalg. Turudvalget arrangerer 
rideturene og aktivitetsudvalget andre arrangementer.
Som noget nyt er Fengur tilmeldt Sporti. Dette betyder at indmeldelse og  
kontingentopkrævninger fremover kommer til at foregå via Sporti.
Arrangementer vil fortsat blive annonceret via hjemmesiden.
Velkomstbrevet til ny medlemmer er blevet revideret.
I år har den nye Persondataforordning fyldt meget rund omkring. Også i Fengur 
må vi forholde os til den. Derfor er der lavet en privatlivspolitik, som kan ses på
hjemmesiden. Vi har i klubben ikke personoplysninger med en højere grad af 
beskyttelse, hvilket gør det nemmere for os i forhold til 
Persondataforordningen.

DI relateret
I år har Fengur deltaget i forårets Klubkomite møde, som var arrangeret 
regionsvis. Efterårets Klubkomite møde blev aflyst pga for få tilmeldinger.
Fengur var repræsenteret ved DI's generalforsamling i 2018 ved formand Ditte



Mølholm. Til generalforsamlingen har Fengur én klubstemme.

Medlemmer og økonomi
Der er igen i år pæn søgning til vores klub. Lidt tilbagegang i forhold til sidste 
år har der dog været. Klubben har ca 55 medlemmer, hvilket også er et pænt 
medlemstal.
Økonomien, som det kan ses af regnskabet, er stadig rigtig god for klubben.
Mere herom ved kassereren.

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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