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Generalforsamling Team Fredensberg 

rytterklub. 

 

28 . Januar 2018. Kl. 11.00 Rytterstuen på Fredensberg Hjerting Landevej 156. 

Tilstede var den nuværende bestyrelse  , Helene Kragh og 6 medlemmer  

1. valg af dirigent-Helene Kragh 

2. Valg af referent- Helene Hansen 

3. Formandens beretning – Maria-Louise Mathisen fortæller 

 

I2017, har vi som vi plejer afholdt 2 stævner. Begge stævner forløb som de skulle, og der var ros  

I Derudover har vi afholdt et hesteteamwork stævne, denne type stævne vil Helene fortælle lidt 

mere om under breddeaktiviteter.  

Klubben har i 2017 fået nyt klubhus, skænket af Flensted. Vi skulle selv betale omkostninger på 

flytningen, hvilket jo er godt givet ud for sådan et hus  

Klubben har ligeledes investeret i en traktor, for at lette arbejdet i stalden lidt.  

Sidste år, fik vi rigtig mange nye medlemmer i klubben, nogen bliver hængene og andre holder 

pause hen over vinteren. Det er dejligt at vores trækture rundt omkring giver børnene lyst til at 

komme og ride ved os. Det er godt at se, at der er nogen der giver et nap med.  

Vi har ligeledes fået en ny hjemmeside, her bliver referater, proportioner til stævne mm. Lagt op. 

Jeg vil gerne opfordre til, at man går ind og læser, så i kan følge med i, hvad vi planlægger.  

Der er rigtig mange aktiviteter på planen igen i 2018, der er lagt en oversigt op på Facebook   

 

4. Aflæggelse af revideret regnskab- Jane Skriver fremlægger regnskab. 

 

5. Kontingent er uændret. 

a. medlems skab 300 kr. 

b. stævne/medlemskab/passive medlemmer 200 kr. 

På denne måde er alle dækket af forsikringen gennem DRF 

- Nuværende bestyrelse foreslår at prisen på kontingent fortsætter uændret, udgifter til DRF er 

blevet mindre, men bestyrelsen foreslår at overskud fortsat går til forbedringer i klubben. Der 

er enighed om at vi fortsat ønsker at arbejde på forbedringer i og omkring klubben. 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelse. 

a. På valg i lige år er: 

Formand Marie-Louise Mathiasen (modtager ikke genvalg) 

Sekretær Helene Hansen (modtager genvalg) 

Kasser Jane Skriver  ( modtager genvalg) 

b. Blivende medlemmer er:  

Næstformand- Inge Lindholm-Clausen 

Menig medlem – Lene Jæger 

- Tina Hansen er valgt som nyt medlem til bestyrelsen TFR 

- Jane og Helene H bliver genvalgt. Alle 3 er valgt uden modkandidater. Konstituering foregår på 

bestyrelsesmøde umiddelbart efter. 
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-  

7. Valg af suppleant 

a. På valg i år er: 

1.suppleant Lene Jæger er rykket op som menigt 

medlem ( dette betyder er pladsen som suppleant er 

Valgt til suppleant er_ 

Gitte Falck og Kim Remmer Fredriksen.Alle 3 er valgt uden modkandidater. Konstituering 

foregår på bestyrelsesmøde umiddelbart efter. 

 

8. Valg af Revisor 

a. Revisor:  Camilla Frederikke Kragh fortsætter på dette punkt. 

b.  

9. Vedtægtsændring-  Helene Kragh foreslår: se vedhæftet 

Forslag nummer tre på vedhæftet er blevet vedtaget. 

Så fremover bliver indkaldelse til generalforsamling sendt pr mail og lagt op på både Facebook og 

klubbens hjemmeside.  

Dertil tilføjes der i vedtægterne at bestyrelsesreferater lægges på hjemmesiden. 

 

10. Eventuelt 

A: Stævne datoer: 

- Breddestævne er ansøgt til den 31 Marts på Fredensberg og med dag 2 i stævnet på Sig 

Rideklub 

- 1-2 september alm. Spring og dressur stævne på Fredensberg. E stævne 

- Alle opfordres til at holde øje med stævnekalenderen på DFGK. Der er kommet nye regler 

hvilket betyder at et almindeligt e stævne giver os mulighed for at invitere 3 klubber udefra til 

stævnet. 

c. Breddeaktiviteter.- Helene Kragh fortæller at første stævne afholdt blev godt modtaget, dog 

havde frivillige dommere også brug for at øve sig, hvilket gav lidt forsinkelser undervejs. 

Redskaber til breddesporten står på henholdsvis Fredensberg og på Sig rytterklub.  

Landsfinalerne i breddeaktivitet ligger ikke længere på Wilhelmsborg, men fremover afholdes 

der landsdelsfinaler ved landsskuerne. Vi hører under Åbenrå dyrskue, men de er endnu ikke 

klar til at afholde det. Så vi ville skulle til Herning Landsskue. Dette giver en økonomisk 

udfordring da prisen for deltagelse ligger en del højere end de tidligere Landsfinaler. Der 

arbejdes på en løsning. Åbenrå har meldt sig til at ville afholde i fremtiden, de mangler bare en 

bane. 

d. Ridelejr- Der har de seneste år været afholdt lejr i forbindelse med Ribe dyrskue. I år blev der 

dog ikke afholdt lejr da der ikke var nogen tilmeldte. Dog er vi allerede inviteret til at trække 

heste ved Ribe dyrskue igen, og denne del ligger fremover som en fast del af pony træk 

årsplanen. 

e. Dyrskue/ kåring- Dyrskue hænger sammen med Ribe, der opleves at pigerne får stort udbytte af 

at deltage i dyrskuet dernede. 

Der har været en positiv oplevelse ved deltagelse til 4 H stævne i Hindsig hvor nogle af pigerne 

havde heste med derop. Se datoer på Årshjul på Facebook.  

Kåring ligger i år den 9 juni på Sjælland et endnu ikke afgjort sted. 

f. DM for Haflinger kommer til at ligge i uge 31, muligvis på Fyn men dette er endnu ikke afgjort. 
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g. Nyt fra DFGK: ML fortæller om RID MED HJERTET: 

Tommy fra Langagergård har fået en sponsor der vil give 

10.000 til indkøb af rosetter, til så at afholde et 

springstævne hvor alt overskud går til velgørende 

formål. Hvis andre klubber under DFGK vil gøre det 

samme kan man henvende sig til Tommy og få kassen med rosetter. De som afholder det 

velgørende stævne bestemmer inden hvilket velgørende formål man vil donerer overskud til. 

SDR Omme er atter aktive i DFGK, de må igen afholde stævne men var ikke tilstede under sidste 

møde, så der er endnu ikke nogen plan fra dem.  

Ved at ML træder ud af bestyrelsen, træder hun også ud af DFGK, der skal derfor findes et nyt 

medlem til DFGK. 

 

Der er i år blevet indført D-licens. Det betyder at alle ryttere der vil starte klubstævner, skal 

købe et D-licens. Dette koster 250,- På den måde vil der blive registreret resultater, på ryttere 

og heste, og man vil bedre kunne følge med i om man er OUT’et.  

Der bliver i 2018 indført en ny kontingent betaling, dette bliver afstemt senere på året. 

 

Der afholdes generalforsamling i DFGK  26 D feb. kl. 19, indkaldelse ligger/kommer på DFGK 

Facebook side. Mød gerne op da der bliver en ledig plads i bestyrelsen. 

 

h. Ønsker om aktiviteter- 

Der er spurgt efter om der er fundet en ny spring underviser, der er endnu ikke fundet en, men 

undersøges videre. 

Lene Langsig fortsætter med at undervise i dressur. 

Der spørges til opsætning af ridehal, der arbejdes stadig i forskellige løsninger i forhold til at få 

samlet penge til at få den færdig. Der er forskellige regler i forhold til hvem kan søge hvad. 

Klubben kan ikke alene sørge for opsætning af hallen, men kan bidrage med opgaver omkring 

den og vedligehold/forbedringer når den er opsat. Eksempelvis vil klubben kunne stå for 

betaling af bunden, når hallen er opsat. 

Forslag til sidste klargøring af rytterstuen, toilet, strøm og net vil blive lagt over når der er 

bedre vejr. 

Helene Kragh opdatere telefontavlen i stalden. 

 

i. Hvem er interesseret i at hjælpe, og hvordan kan man hjælpe som forældre.- Rune er mega 

god! Der er en generelt  flere aktive medlemmer og forældre som gerne ligger tid til frivilligt 

arbejde for klubben. Tusind tak for det. 

 

j. Nyt fra DRF og Distrikt 9- ML informere at der er indført D Licens som koster 250 kr som 

bestilles på GO. Til de fleste af vores egne stævner i DFGK skal vi ikke have det. Men generelt 

skal man have det til de fleste andre stævner. Licensen skal fornyes hvert år. Det kræver ikke 

prøve eller andet forud for. Forældre opfordres til at undersøge om eget barn skal have en 

licens. 

Der indføres en ny kontingent struktur således at mindre klubber betaler mere og større 

klubber mindre i kontingent. Man vil generelt gerne frem til færre små klubber og flere med 

den struktur som DFGK har, altså en klub med mange underklubber. 
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Muligheden for at lave en raceklasse til stævnet drøftes. 

Hvis vi laver sådan et stævne vil det åbne muligheden 

for at flere kan deltage udefra, udover der 3 klubber vi i 

forvejen må invitere til et E stævne. 

 

Referat er oplæst og godkendt til mødet! 

 

 

Referat konstituerende bestyrelsmøde: 

 

Formand- Inge Lindholm Clausen 

Næstformand- Tina Hansen 

Sekretær-Helene Hansen 

Kasser- Jane Skriver 

Menig medlem- Lene Jæger 

1.suppleant-Gitte Falck 

2. suppleant-Kim Remmer Frederiksen 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde er:  

Tirsdag den 6 februar kl. 19.00 i rytterstuen på Fredensberg. 

 


