
Dagsorden Fjördurs ordinære generalforsamling 2020 

26. februar 2020 kl. 19, Skive Trav 

 

A) Valg af dirigent og referent  

Dirigent: Connie Pedersen  

Referent: Julie Sørensen 

 

B) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Det er næsten 1,5 år siden vi sidst mødtes til generalforsamling, da det sidst blev vedtaget at 

regnskabet skulle følge kalenderåret.  

Da vi gik ud af 2019, havde vi et medlemstal på 86 personer.  

Der har i løbet af det sidste 1,5  år været mange aktiviteter i form af stævner, fælles ture, 

undervisning med Mette, 2 arbejdsdage og sommerlejr.  

 

 Beretning fra udvalgene stævne, aktivitets og sommerlejrudvalg 

Stævneudvalget: 

Vi har afholdt 3 stævner.  

2 af stævnerne var på vores ovalbane. Til vores efterårsstævne blev vi lidt udfordret på 

tilmeldinger, da vi havde fået det placeret mellem flere stævner. Af den grund er vores 

efterårsstævne i år bliver rykket til oktober.  

Derudover havde vi et vinterstævne på Skive Rideskole, hvilket der var stor efterspørgsel på 

og pladserne blev fyldt op inden for 14 dage.  

 

Aktivitetsudvalget.  

Der har været undervisning med Mette fra stutteri Legind. Derudover har det været forsøgt, 

at samle folk til undervisning med Hildur, Annika og til rytterfitness, dog uden større held.  

Der har været arrangeret fælles ture, hvilket der har været stor opbakning til.  

Der er i sidste uge blevet indkøbt headset, så man fremadrettet bedre kan høre, hvad 

underviseren siger når vi er på ovalbanen. 

 

Sommerlejrudvalget.  

Lejeren blev afholdt med masser af god stemning og dejlige ture. Desværre var der få 

deltagere. 

 

C) Kasserens fremlæggelse af regnskab. Godkendt 

 

D) Kassererens fremlæggelse af budget. Godkendt 

 

E) Fastsættelse af kontigent  

 Nuværende: Senior 250 kr. og junior 50 kr.  

 Forslag fra bestyrelsen: Senior 250 kr. og junior 100 kr. (der ønskes en drøftelse af 

aldersgrænsen for juniorer) 

Kontingentet bliver pr. 01.01.21 sat op for juniorer til 100 kr. og derudover vil man være senior 

fra man fylder 16 år. 



F) Behandling af indkomne forslag.  

 Nuværende: I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler turridning i Skive-Salling 

området under Dansk Islandshesteforening  

 Forslag til ændring: I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler Vestjysk 

hestevelfærd  

Forslaget vedtages.  

G) Valg af bestyrelsen revisorer samt suppleanter.  

 På valg til bestyrelsen er Pia Haunstrup og Karina Jensen  

 Suppleanter  

 Revisor og suppleant  

De to nye bestyrelsesmedlemmer er:  

Karina Jensen og Anne Marie Svendsen 

2 suppleanter:  

Pia Pedersen og Lise Lotte Jensen 

Revisor og revisorsuppleant:  

Søren L. Bak og Anne Kopp 

H) Nedsættelse af udvalg 

 

Aktivitetsudvalg:  

Pia Pedersen og Karina Jensen  

Stævneudvalg:  

Trine Pilgaard, Anne Marie Svendsen og Julie Sørensen  

Hjemmeside:  

Mette Damm Bak 

Sommerlejrudvalg:  

Nedlægges 

  

I) Eventuelt 

Der er søgt om penge ved Skive Kommune til nyt toplag til banen, som vi håber bliver bevilliget.   


