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Referat til generalforsamling  

       d. 24-03-2019 kl. 11.00 

 

 

 

Indkaldt af: Bestyrelsen Referent: Helene Hansen 

Mødetype: Generalforsamling Ordstyrer: Helene Kragh 

Antal stemmeberettiget: 11  

 

 

Dagsorden emner: Referat: Ansvarlig: 
1) Godkendelse af 

dagsorden. 
Dagsorden er udsendt rettidig, som giver alle 
fremmødte stemmeberettigelse. 
Dagsorden er godkendt. 

Alle 
fremmødte 

2) Valg af dirigent og 
referent 

Dirigent- Helene Kragh 
Referent- Helene Hansen 

Alle 
fremmødte 

3) Formandens beretning   
oplæg til aktiviteter 

 

Inge Lindholm fremlægger årsberetning. 
Se vedhæftet bilag. 

Inge 
Lindholm 

4) Revideret regnskab 
 

Jane Skriver fremlægger årsregnskab. Se 
vedhæftet balance oversigt. Regnskabet er 
godkendt. Bestyrelsen arbejder videre med at 
finde en mobil eller kortbetalingsløsning som er 
mindre kompliceret og uden store udgifter. 

Jane Skriver 

5) Vedtægtsændring 
 

Forslag: familie kontingent, første medlem 
300kr, næste 150kr? 
Vedtægtsændring er godtaget. Tilføjes 
vedtægter pr 2019 
 

Inge 
Lindholm 

6) Kontingent Bestyrelsen, forslår at kontingentet er uændret 
altså 300kr for medlemmer, og 200kr for 
stævnerytter. 
Derudover er ovennævnte vedtægtsændring 
vedtaget, hvorved der tilføjes et famillie 
medlemskab. Se ovenstående forslag 

Inge 
Lindholm 

Mødested: 
Klubhuset 
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7)       Ressource bank Forslag: Arbejde på at der oprettes en 
ressource bank, hvor interesserede uanset 
tilknytning kan tilføjes med de kompetencer 
man evt. har som kan bidrage til de frivillige 
aktiviteter og opgaver der løbende opstår i 
klubben. Er man ex maler, vil man ved denne 
reg. Evt selv kunne være med til at styre at man 
bliver kontaktet ved netop denne opgave i 
klubben, og ikke nødvendigvis til en masse 
andet hvor man ikke rigtig føler man kan byde 
ind til. Der arbejdes videre med ideen i den nye 
bestyrelse. 

Helene 
Hansen 

8) Nyt fra DFGK og DRF • Nyt Fra DFGK- Bestyrelses 
sammensætning er følgende;  

• flere D stævner- Forhenværende 
medlem af DFGK bestyrelse har kæmpet 
for at vi kan få flere D stævner. Før har 
der været 2 D stævner til hele klubben. 
Hvor vi nu ikke længere tæller som 
fælles enhed, må vi ude på de enkelte 
enheder nu hver især afholde 3 D 
stævner. 

• nyt medlem i DFGK- Tronsø Efterskole 
er blevet optaget i DFGK, hvorefter der 
er 5 medlemmer i den overordnede 
klub. Tronsø har ansøgt medlemskab, da 
de ønsker at afholde stævner under 
DRF. 

• Stævner i DFGK 2019 
o Tronsø: 6-7 April 
o Langagergaard: 21 maj kun spring  
o Sig 25-26 maj dressur og spring 
o Fredensberg 1-2 juni dressur og spring 
o Solbakken 8-9 juni dressur og spring 
o Langagergaard 9-10-10 august dressur 

og spring 
o Sig 24-25 august spring og bredde  
o Fredensberg 7-8 september dressur og 

breddeaktivitet (Orienterings-ridt) 
o Langagergaard 10 september dressur 

Inge 
Lindholm og 

Helene 
Kragh 
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o Der kan evt. komme nogle aften 
stævner i løbet af sæsonen, hold øje 
med de forskellige gårde. 
 

• nyt fra DRF: reglement- Der er sket en 
skærpelse af vaccinationsprogrammet. 
Der opfordres til at gå ind og orienterer 
sig i fællesbestemmelserne på dansk 
ride forbund. 
 
 

• Der er lavet en uddybende beskrivelse 
af hvad en showklasse er, som vi af og 
til har gjort brug af. Disse kan ligeledes 
finde i fællesbestemmelserne. 

• Før har der ved E stævne kun været 
muligt at invitere 3 klubber. Dette er nu 
udvidet til 6 klubber. Læs 
fællesbestemmelser ved mere info 

• Der har været nogle som har gjort 
kreativ brug af muligheden for 
raceklasserne. Fremtidig brug er 
uddybet i fællesbestemmelserne. 

• Generelt er en del af forståelsen for 
planlægning af stævneklasser blevet 
uddybet, ex. I forhold til opdeling af 
klassen i pony kategorier. Så kat.3 rider 
for sig. ( Tulle) se fællesbestemmelserne 
ved DRF. 

• Ved afholdelse af D stævner er der krav 
om at det skal reg. Online, hvorved 
rytterens resultater kan følges. Derfor 
ligger der også et krav om at man har en 
rytterlicens til D stævner, denne købes 
ved DRF-go og koster 250 kr. pr år 

• Skærpelse af sikkerhedsregler. 
Ridehjelm er blevet obligatorisk op til 
det 25 år, dette har før været op til 16 
år. I egen klub opfordres alle 
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medlemmer uanset alder, til at benytte 
hjelm ved ridning 

• Der er lavet beskrivelse af at 
banebygger og stildommer fremover 
gerne må være samme person. 

• Skitse over bane skal være synlig ved 
banen og/eller tilgængelig på equipe 30 
min før stævne start. 
 
 
 
 

9) Indkomne forslag • Drift af parts ponyer – Inge stiller et 
forslag om at klubben overtager drift af 
elevponyer, overordnet for at forenkle 
opgaverne og administrationen. I Snit vil 
det koste ca.700 kr for klubben at holde 
pony kørende pr mdr. Dette er inkl. 
Hovsmed, vaccination, ormekur, hø, 
foder.  
Helene Kragh ønsker at generer sin 
energi i sin avl, og vil derfor gerne 
overgive driften til klubben. Dog kun 
drift på de heste som ikke er registreret 
i stutteri delen. 
Der stilles afstemning om hvorvidt den 
kommende bestyrelse skal arbejde 
videre med at klubben overtager driften 
af elevheste. Dette er vedtaget 
enstemmigt. 

 

• Skærpelse af sikkerhedsregler- Camilla 
Sommer spørger generelt til 
sikkerhedsregler. Hvad er reglen i 
forhold til at børn færdes alene i 
stalden. Inge Lindholm gennemlæser 
generelle regler der også hænger i 
stalden. OBS læs disse regler de er på 
hjemmesiden og hænger i stalden. Alle 
opfordres til at bære hjelm ved 
håndtering af heste. 
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Der opfordres til at forældre SIKRER sig 
at når deres børn tager i stalden er der 
andre voksne tilstede. BØRN må ikke 
opholde sig alene på Fredensberg. Der 
skal være en aftale med en voksen. 

10) Valg af     
bestyrelsesmedlem 

På valg er: Næstformand: Tina Hansen, 
modtager genvalg-  
Menigt medlem: Lene Jæger, modtager ikke 
genvalg 
 
Tina og Sjouke er valgt uden modkandidater. 

 

11) Valg af suppleant 2. suppleant er på valg-denne post er ikke 
besat, da Gitte trak sig fra 1. suppleant posten. 
 
Camilla Sommer er valgt uden modkandidat. 
 

 

12) Evt. Stor anerkendelse af Lene for den indsats hun 
har leveret i bestyrelsen. 

 

 

13)  Gennemlæsning og 
godkendelse af referat. 
 

 Referat er læst højt og godkendt.  

 

Vedtægter kan læses på   https://www.teamfredensberg.dk/ 

Vi ønsker gerne en tilbagemelding hvis du kommer til vores generalforsamling – da vi gerne vil servere kaffe 

og kage til de frem mødte 

 

Hvis man har interesse i bestyrelsesarbejde, kan man ved personligt fremmøde, stille op til valg. 

Bestyrelsen samles umiddelbart efter GF, for at konstituere sig, og aftale første bestyrelsesmøde 

 

Vel mødt, Bestyrelsen ☺ 

https://www.teamfredensberg.dk/
https://www.teamfredensberg.dk/

