
 GENERALFORSAMLING d. 28. marts 2022 

 1.  Vaf dirigent  : Bestyrelsen foreslår Adv. Bertha Lund  - VALGT 

 2.  Bestyrelsen aflægger beretninger: 
 a.  Formandens beretning / Charlotte. Vedhæftet som bilag 1. 

 b.  Stævneudvalg / Astrid: 

 ■  Gode stævner, da vi lukkede op i starten af året 2021. 

 Folk bakker op om vores stævner - i 2022 har vi 

 desværre måtte aflyse vores dressur stævne - men vi 

 har allerede nu fået tildelt et nyt d. 29.-30. april/1. maj. 

 c.  Materialeudvalg / - ingen formand- ingen beretning 

 d.  Cafeteria Udvalg / Charlotte 

 ■  3 personer i udvalget (Sanne, Signe og Eileen) - og 

 Charlotte springe til når det er nødvendigt. 

 ■  Vi håber at der er nogle flere som har lyst til at tage 

 tjanser og bage kager (Tak til Jeanet’s kageudvalg) 

 e.  Juniorudvalg / Bolette 

 ■  De startede 3 sidste år - men  der er så mange dejlige 

 forældre som har meldt sig til at tage fat fremadrettet. 

 Der afholdes møde allered i morgen - hvor der bliver 

 lagt et årshjul for aktiviteter til alle vores dejlige unge 

 mennesker i Elevskolen 

 f.  Sponsorudvalg / - Her mangler vi kræfte - det er et vigtig 

 område både i forhold til stævner og at få tingene til at nå 

 rundt. 



 3.  Det revideret regnskab fremlægges til godkendelse  / Andrea 

 a.  Andrea præsenteret Regnskab, som blev godkendt. 

 4.  Behandling af indkomne forslag 
 a.  FU foreslår forhøjelse af kontingent som følgende: 

 ■  Senior fra kr. 450 til kr. 475 

 ●  indmeldelse efter d. 1. aug. fra kr. 260 til kr. 285 

 ■  Junior fra kr. 275 til kr. 300 

 ●  indmeldelse efter d. 1. aug. fra kr. 175 til kr. 200 

 ■  Passiv fra kr. 275 til kr. 300 

 Kontingent forhøjelse er vedtaget ved afstemning. 

 b.  Vedtægtsændringer - vedhæftet bilag 2 

 ■  Ændringerne blev der stemt om, men pga. manglende 

 fremmøde fremlægges de igen til afstemning på en 

 ekstraordinær generalforsamling. 

 ■  Der indkaldes allerede nu til EkstraOrdinær 

 Generalforsamling mandag d. 25. april kl. 19 i 

 Rytterstuen. Eneste punkt på dagsorden er 

 vedtægtsændringer. 

 5.  Valg af forretningsudvalg 
 På valg for perioden 2022-2024: 

 Malene Petersen - Valgt for 2 år 

 Charlotte Borg Beck  - fratræder 

 Helle Buch - ønsker ikke genvalg 

 Jim Søgaard - valgt for 2 år 

 Dan Eriksen - valgt for 2 år 



 6.  Valg af øvrige udvalg for 2 år 

 a.  Stævneudvalg 
 ■  Astrid Gjaldbæk - Formand 

 ■  Louise Fruerhøj 

 ■  Signe Fruerhøj 

 ■  Torben Simonsen 

 ■  Katja Olsen, Pia Jensen, Caroline Block, Heidi Kieler. 

 b.  Juniorudvalg 
 ■  Bolette Hilbert - Formand 

 ■  Kirstine Bilde-Hansen, 

 ■  Birgitte Linnet, 

 ■  Dorte Frimann 

 ■  Maria Vagner 

 ■  Birgit Jensen, 

 ■  Emma Eriksen 

 ■  Christian Solevad 

 ■  Sigrid Peulicke + Viktoria Peulicke som 

 juniormedlemmer 

 c.  Materialeudvalg 
 ■  Lauge Gormsen - Formand 

 ■  Birger Christensen 

 ■  Claus Peülicke 

 ■  Claus Skytte 



 d.  Cafeteria-udvalget 
 ■  Charlotte - Formand 

 ■  Signe, Sanne og Eileen. 

 ■  mangler flere medlemmer. 

 e.  Sponsorudvalg 
 ■  Ditte Vogt Michelsen - Formand 

 ■  Ditte henter gerne og kigger kontrakter igennem. 

 ■  Men der mangler fortsat medlemmer, specielt til at 

 hente gaver. 

 7.  Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

 Nick Hilbert - Genvalgt 
 Pia Holt Dreyer - Genvalgt 
 Suppleant Kamilla Bonnez 

 Victoria P. blev valgt til årets TEAM-PLAYER - for den store indsats med vores syge 
 heste og ALTID hjælper når nogen spørger. 

 Bolette ønsker sig nogle flere greve i stalden - Morten sørger for det. 

 STOR tak til Charlotte for årene på formandsposten - Vi er  meget  glade for, at du bliver 
 i Bestyrelsen via Cafeteria-udvalget. 

 Tak for god ro og orden 

 Der indkaldes hermed til ekstraordinært generalforsamling mandag d. 25. april 2022 
 kl. 19.00. 



 Bilag 1 

 Formandens Beretning 2022 

 Fyens Rideklub skal gerne bestå af tilfredse kunder og tilfredse kompetente 
 personalerog en god økonomi  - og det er de opmærksomhedspunkter bestyrelsen 
 og FU har haft – også i det forgangne år. 

 Økonomi – ved sidste generalforsamling og fremlæggelse af økonomisk resultat for 
 året, sagde vi fra FU, at vi syntes, vi havde fået godt fat i økonomien…….og mente, 
 at vi var på rette spor. 

 Det mener vi stadig vi er, og vi glædes over at der stille og roligt bliver fyldt op 
 i stalden, og vores elevskole kører og er fyldt op. Dog udfordres vores udgifter 
 til stadighed af de stigende priser på nærmest alting………… 

 2021 – vi orker næsten ikke at tale mere om corona. Men……………..det havde jo 
 sin betydning også i 2021….og også i 2021 har vi søgt hjælp fra de corona puljer, vi 
 havde mulighed for. 
 Derudover har vi søgt mange andre fonde, og fået bla. Udstyr til ponygames, 
 dressurhegn, tilskud til elevheste. Vi søgte – og fik – penge fra 2:1 puljen, hvilket 
 betyder, at vi i samarbejde med DSI i denne uge går i gang med et større 
 renoveringsarbejde forskellige steder i huset. Målet er naturligvis at vi – på sigt – har 
 en rideskole med gode og velholdte fysiske rammer. 

 På personalesiden blev 2021 et usammenhængende år. Der opstod flere perioder 
 med længerevarende sygemeldinger, og vi er særlig sårbare når personalegruppen 
 ikke er større end den er. Selvom der i perioder har været hjælp, vi har gennem året 
 trukket storeveksler på dig, Kathrine, og Morten har i lange perioder brugt meget tid 
 på at finde personale til at varetage opgaverne i stalden.  TAK for indsatsen…  .. 
 En anden personalemæssig udfordring har været at finde kvalificerede undervisere 
 til elevskolen. 

 Når alt det nu er sagt kan vi også glæde os. Glæde os over alle disse hverdagshelte 
 der er på FYR. Det er svært at nævne nogle, uden at glemme nogen 
 Pia Dreyer – der nurser og pusler om elevhestene 
 Morfar – der går til hånde med alt muligt 
 Et materialeudvalg – der i øjeblikket knokler i kælderen, laden, stalden og ridehuset. 
 Lauge – der sprang op og ordnede taget, da det var blæst af skuret. 
 Astrid – der sprang til i stalden i efteråret. 
 Bolette – der sikre uddannelse indenfor hestning af vores børn/unge 



 For ikke at glemme Jeanett’s selvbestaltede kageudvalg – hvor hun er formand (og 
 eneste medlem J) 

 Og vi kan godt bruge flere hoveder og hænder………….vi har sidste år haft ingen i 
 sponsorudvalget. Så mit håb for dette år er, at når vi nu når længere hen i 
 programmet, og der skal vælges folk til FU, bestyrelse og udvalg……………at der så 
 er nogle der melder sig. J 

 Venlig hilsen 

 Charlotte Borg Beck 



 Bilag 2 

 Vedtægtsændring 
 -  alle ændringer er forhåndsgodkendt hos Odense Kommune,  Jeanette K. Larsen og 
 Danske Rideforbund, Majbritt Viffeldt. 

 §1 
 Klubbens forkortelse bør fremgå her - Forslag til ændring: 

 Klubbens navn er “Fyens Rideklub” og klubbens hjemsted er Odense Kommune. 

 Ændres til:  Klubbens navn er “Fyens Rideklub”,  forkortet FYR. 
 Klubbens hjemsted er Odense Kommune. 

 §3 
 Tilknytning til dansk Rideforbund. 
 Klubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idræts Forbund… 

 Ændres til 
 Tilknytning til Dansk Rideforbund. Klubben er medlem af Dansk Rideforbund under 
 Danmarks Idræts Forbund. 

 §8 

 ●  der mangler et D i formand i: Hvert Udvalg konstituerer sig selv og vælger sin 
 Formand 

 ●  “Samtlige øvrige udvalgsmedlemmer vælges for 3 år ad gangen…” 
 Ændres til at man vælges for 2 år ad gangen.. 

 ●  Bestyrelsen kan meddele prokura til 2 personer formand, kasserer eller lønnet 
 forretningsføre. 

 Ændres til 

 Klubben tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening hvoraf den ene af disse 
 skal være formand, næstformand eller kasserere i bestyrelsen. 

 §12A 

 Dette afsnit skal slettes jf. Dansk Rideforbund! 
 “  Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg  inden for 8 dage. 
 Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra 
 den pågældende klub er inhabil. 


