
Referat af Fengurs Generalforsamling   
 
 

 
Dato: Lørdag d. 8.5.2021 kl.12.00 
Sted: Gitte Kjær, Lunderskovvej 5, 6600 Vejen 
Fremmødte: 23 hvoraf 3 ikke var stemmeberettiget. 
 
Dagsorden 
 

1. a. Valg af dirigent og referent: 
 

Hanne Nissen valgt til dirigent og referent Lotte Kock 
 

b. Valg af 2 stemmetællere: 
 
Gitte Bertelsen og Kirsten Fruelund 
 
 

2. Bestyrelsens beretning: 
 
Formanden Lone aflægger beretning på vegne af bestyrelsen. Der blev sagt tak for 
indsatsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer. 
Beretningen blev godkendt dog med en kommentar fra Leif Esager ang. periodens 
overlapning af 2021 samt manglende oplysning om julefrokosten 2019.  

 
 
3. Indkomne forslag: 

 
Bestyrelsen foreslår en vedtægts ændring under punkt 3. Medlemmer i vedtægterne, 
således at der fremover kommer til at stå:  

 
Som medlemmer kan optages alle med interesse for den islandske hest. Der tilbydes 
enkeltmedlemsskab. 
Børn og unge under 16 år, som ønsker medlemskab og deltagelse i klubbens 
arrangementer, kræver, at en forælder også har medlemskab. 
Anmodning om medlemskab rettes til Sporti og er gyldig, når der er betalt 
kontingent. 
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med virkning fra kalenderårets udløb. 
 
Generalforsamlingen ønskede, at det blev tilføjet, at deltagelse skal være under 
ansvar af en forælder. 
 
Der blev ved håndsoprækning stemt om følgende forslag: 
 



Som medlemmer kan optages alle med interesse for den islandske hest. Der tilbydes 
enkeltmedlemsskab. 
Børn og unge under 16 år, som ønsker medlemskab og deltagelse i klubbens 
arrangementer, kræver: at en forælder er medlem, deltager og selv tager ansvar for 
barnet. 
Anmodning om medlemskab rettes til Sporti og er gyldig, når der er betalt 
kontingent. 
Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med virkning fra kalenderårets udløb. 
 
Forslaget blev vedtaget med 17 stemmer for, 1 imod og 2 ved ikke. 
 
 

4. Aflæggelse af det reviderede regnskab: 
 
Kassereren Ditte aflagde det reviderede regnskab.  
Nogle gjorde opmærksom på, at det var et forholdsvis stort beløb, som blev brugt på 
Mette Kofoed undervisning, da der kun kunne være få deltagere. Bestyrelsen svarede 
at tilskuddet er ændret i budgetforslaget. 
  
Regnskabet blev vedtaget. 

 
 
5. Forelæggelse af budgetforslag: 

 
Ditte fremlage budgetforslaget. 
Generalforsamlingen spørger ind til om beløbet, der gives til rideture kunne være 
højere. Bestyrelsen slår fast, at alle guider gerne må spørge kassereren inden 
afholdelse af en aktivitet, om der kan bevilges et beløb til is, kaffe/kage eller 
lignende. 
I 2020 blev der brugt 2500 kr. 

 
 
6. Fastsættelse af kontingentet: 

 
Dette fortsætter uændret. 

 
 
 
7. a. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
     På valg er: 
  Ditte Mølholm - modtager ikke genvalg 
  Robert Thrane - modtager ikke genvalg 
  Gitte Kjær - modtager genvalg 
 
  Bestyrelsen foreslår Gitte Kjær, Lotte Arnfeld Sparre og Steffen Mortensen 
 
  Alle blev valgt med akklamation. 



   


