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Det er atter tid til årets generalforsamling og opsamling på året der er gået 
siden sidts.
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
Året har budt på fine rideture, enten som en aftentur eller en tur på en 
weekenddag.
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
I år vente vi tilbage til Rømø. Rømø var en del år fast sted til Fengur 
weekenden.
Penille havde med en stor indsats arrangeret weekenden på Rømø. Der var en 
fantastisk tilslutning til weekenden – hele 25 tilmeldinger. Dette på trods af at 
deltagergebyret var højere end tidligere. Så vi må bare konstatere at de fleste 
af os nok er kommet i en alder, hvor vi gerne betaler for at få noget komfort.
Tak til Penille for at arrangere weekenden samt at være guide og sørge for 
underholdning lørdag aften.

Andet
I år har der, efter et par års pause, atter været ridekurser i Fengur. Lotte Sparre
har med stor iver arrangeret 2 kurser med Mette Kofoed. Begge kurser var 
hurtigt fyldt op og indtrykket er at deltagerne har fået en hel del med fra 
kurserne.
Der har også været arrangeret et kursus i Hestehårssmykker. Kurset blev med 
nød og næppe fyldt. Deltagerne havde dog en god dag og fik alle et minde med
derfra.
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. Leif og Ditte fik æselgrimen for deres
indsats med at arrangere Fengur weekender.
Sidste år var det planen at vi skulle have et turudvalg og et aktivitetsudvalg. 
Det er dog ikke sådan at der står medlemmer i kø for at deltage i disse udvalg, 
så bestyrelsen besluttede at det blev ved et aktivitetsudvalg.

DI relateret
Der var i foråret inviteret til Klubmøde. Ditte og Leif deltog. Der blev bl.a. 
opfordret til at DI lavede et oplæg til klubberne vedr. persondataforordningen. 
Hvad der egentlig er kommet ud af dette vides ikke. Vi har ikke hørt noget.
Heldigvis har Fengur sidste år lavet et dokument vedr. persondatahåndtering, 
som kan ses på hjemmesiden.



Efterårets Klubkomite møde blev aflyst pga manglende tid fra Klubkomiteen.
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 fremgang i forhold til sidste år 
har der dog været. Klubben har pt ca 65 medlemmer (mod 55 sidste år)
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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