
 

Dagsorden ifølge vedtægterne: Referat: 
 

Valg af dirigent og stemmetællere 
 

• Jens Faurschou: Dirigent.  

• Anette Engberg Nielsen og Dennis Bundgård: 
Stemmetæller  

• Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt 
rettidigt.  

 

• Referent: Freja Kristiansen  
 

Formandens beretning om året der gik og planer for det 
kommende år.  
 

• Formanden aflægger beretning.  

• Formandens beretninger er godkendt. 

• Ingen spørgsmål eller kommentarer.  

Fremlæggelse af regnskabet ved kassereren 
 

• Kassereren fremlægger regnskab.  

• Regnskabet er godkendt.  

• Der stilles spørgsmål omkring corona-tilskud. – der er 
dækket ind under posten sponsorindtægter.  

Fastsættelse af kontingent for 2023 
 

Se nedenstående forslag  

Forslag fra bestyrelse og medlemmer: 
- Bestyrelsen foreslår en mindre forhøjelse af 

kontingentet: for enkelte medlemmer en 
stigning fra kr. 400 til kr. 450, og for 
familiemedlemmer en stigning fra kr. 150 til kr. 
175. Begrundelse: Drift af anlægget, samt el mv., 
er steget, desuden er køreselskabernes bidrag til 
Dansk Køreforbund også steget til kr. 150,- pr 
medlem 

 

Forslaget om kontingent stigning vedtages.  
 
Der er ikke indkommet andre forslag.  

2. Valg til bestyrelse: 
På valg er: 
Anne Faurschou Modtager genvalg 
Monika Køier Andersen Modtager ikke genvalg 
Hanne Månsson   Modtager genvalg 
Kasper Petersen Modtager genvalg 

 
 

Valg af suppleanter (vælges for 1 år):  
       Per Stokholm   
 
Valg af revisor og revisorsuppleant: 
        Janne Thamsen Modtager genvalg  
 

 
Valgt til bestyrelsen: 
Anne Faurschou 
Hanne Månsson 
Kasper Petersen   
Freja Kristiansen  
Per Stokholm 
Bjarne Wisler  
 
Monika modtager ikke genvalg  
 
Valg af suppleanter (vælges for 1 år): 
Der vælges ingen suppleanter.  
 
Valg af revisor og revisorsuppleant:  
Janne Thamsen – genvalgt.  
(Dennis Bundgård)  



Uddeling af plaketter 
 

Der tages afsked med Monika, som modtager blomster og en 
flaske  
Årets Kusk: Kaya Mille Hvid 
Årets hjælper: Susanne Clausen - Stiller altid op. 
Årets initiativtager: Jens Månsson - Flere store reparationer i 
klubhus, kommer bare når han hører at noget ikke fungerer.  

Jens Hebøll og Michael Pedersen modtager 
gave som tak for hjælpen.  

Eventuelt 
 

Cecillie Nelly Pedersen er blevet banebygger.  
 
Forespørgsel om mulighed for groom-kursus 
 
Forespørgsel om mulighed for/planlægning indendørstræning.  
 
Der tales om mulighed for hvilke ridehuse der kan køres i.  
 
Info fra dansk køreforbund: 

- 50 års jubilæum for DKF.  
- Optog gennem landet, afsluttes med opvisning på 

Christiansborg. Anden lørdag i august.  
- Ændring af kuskelicens.  

 
Der arbejdes på nye dressur programmer i middelsvær klasse.  
 
Anne informerer om mulighed for at søge tilskud til 
træningsevents igennem DKF 
 
Der har været forespørgsel om andre undervisere. Tea 
Giversen vil gerne komme for min 5. kuske pr. gang. Gerne på 
faste dage.  
 
DKF har fremlagt træner 1 uddannelse (Godkendt på 
hovedbestyrelsesmødet). Det vil som udgangspunkt foregå på 
Holtegård.  Projektet vil gå i gang i 2023.  
Der er mange holdninger og en god debat.  
 
Der efterspørges forspændings kontrol ved stævner.  
 
Der forespørges om muligheden for at lave en 
aktivitetsweekend.  
 
Der tales om paddoks til landsstævner. Der er blandede 
holdninger.  
 
Bestyrelsen forespørger om der er nogle præferencer om man 
helst vil køre Arden eller Glinkowski.  
 
Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden.  

 



 


