
 

Generalforsamling FynsWestern Club 28. Februar 2016 

1. 

Dirigent: Lena 

Referat: Sine 

 

2. 

Formandens beretning: Se billag 

 

3. 

Godkendelse af det reviderede regnskab: 

Godkendt. 

 

4. 

Fremlæggelse af buget. 

Godkendt. 

 

5. 

Fastsættelse af næste års kontingent: 

250 kr for aktive medlemmer 

125 kr for youth samt passive medlemmer 

Godkendt. 

 

6. 

Valg: 

Formand: Britta Rosendahl (ikke på valg) 

Næstformand: Lena Schou (på valg) 

Kasserer: Susanne Hessellund (på valg) 

Bestyrelsesmedlem: Sine Madsen (ikke på valg) 

Bestyrelsesmedlem: Malene Bendix (på valg) 

Suppleant: Britta Andersen (på valg) 



Suppleant: Benedicte Nielsen (på valg) 

 

Melder sig til bestyrelsen: 

Astrid Gunlev, Anne Sofie, Malene Bendix, Kristina Boje, Benedicte Nielsen 

 

7. 

Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Revisor: Susanne Hessellund 

Revisor Suppleant: Kurt Andresen 

 

8. 

Behandling af indkomne forslag: 

 

a. 

Ændring af vedtægter "indsæt tekst" 

 

Hvis materialet går i stykker er det FWC der reparere skaden, men FWC skal oplyses om dette af det 

medlem der har lånt materialet. 

Der tilføjes i parentes at "Udstyret lånes på eget ansvar". Således at FWC ikke kan stilles til ansvar for 

evt. Skader på hest eller rytter. 

Godkendt. 

 

b. 

Generalforsamlingen flytter tættere på Jylland.  

Linda Baumgart finder ud af om der kan findes et sted tættere på Jylland indenfor det budget der er 

fastsat og melder tilbage til bestyrelsen. 

 

c. 

Der ønskes at klubben investere i et kvæghegn. Det vurderes at det ca. Løber op i 20.000 kr. 

Bestyrelsen har drøftet det og mener det er en ret stor udgift. Klubben har en egenkapital  på 23.000 

kr. Bestyrelsen foreslår at vi lejer det af medlemmer der i forvejen har kvæghegn. Der har været 

brug for et sådan hegn få gange i løbet af de sidste par år. 



Der bliver gjort opmærksom på at det også kræver en trailer til hegnet. Dvs. Der skal lægges 20-

30.000 kr. Oven i hegnets pris. 

Kurt og Lisbeth tilbyder at klubben kan leje deres hegn og trailer.  

Ønsker klubben selv at investerer bruges hele egenkapitalen.  

Det vedtages at vi lejer udstyr. Men bliver behovet større kan dette selvfølgelig tages op igen. 

 

9. 

Nedsættelse af udvalg: 

 

Undervisningsudvalg: Anne Sofie, Lena 

Aktivitetsudvalg: Britta A, Susanne H, Linda Baumgart. 

Stævneudvalg: Astrid, Lena, Benedicte, Camilla, Britta R. 

Kvægudvalg: Britta R, Benedicte, Astrid. 

 

10. 

Eventuelt: 

 

a. 

Fjelsted Rideklub arrangere "Adventure dag". 

Er der nogen der vil repræsentere FWC kan der tages kontakt til Ida S. 

 

b. 

Linda Baumgart tilbyder at samle sponsorgaver ind fra SønderJylland. 

 

c. 

Er der nogen der ønsker at deltage i et arrangement hvor der er mulighed for at reklamere for 

klubben så er der banner, skilt, flyers og visitkort der kan lånes. 

 

d. 

Hjørring Dyrskue har sendt en forespørgsel om der er nogen fra FWC der kunne være interesseret i 

at lave opvisning. Der kommer et opslag på Facebook med nærmere information. 

 



e. 

Fie Sandfeldt har overtaget westernidanmark.dk. Hun vil gerne have et samarbejde hvor der meldes 

ind hvilke arrangementer og stævner vi som klub udbyder. 

 

f. 

I forhold til Det Fynske Dyrskue er der et par problemstillinger i forbindelse med udstilling af Quarter 

og Paint. Der arbejdes på at få disse problemstillinger løst. Der er flere kontakter der mangler at 

melde tilbage. Der er taget fat i både DFD, Seges og avlforeningerne. 

Om vi får lov til at udstille og derved gøre reklame for klubben er stadig uvist men så snart der er en 

løsning på det meldes det ud på Facebook. 

Ved evt. Spørgsmål kan der tages kontakt til Pernille Poulsen eller Sine Madsen. 

 

g. 

Der er et stykke jord omkring Råstrup som ejeren ikke kan bruge. Der er snakket med ham om det 

kunne være muligt at lave en stationær trail bane. Dette er noget Kristina Boje arbejder videre med. 

 

h. 

Medlemmerne ser frem til det nyhedsbrev som klubben vil sætte sammen med hjælp fra 

medlemmerne. Så send endelig gode historier og stævne resultater til Britta Rosendahl, 

rosendahl172@live.dk eller Astrid Gunlev, astrid@astridgunlev.dk. 

 

i. 

Når der laves opvisning i FWC´s navn skal der være en standart for hvad der vises. Når der laves 

opvisning bruges der IKKE hjælpetøjler, der rides med det udsyr der er tilladt til stævner. 

Bestyrelsen vurdere om dem der søger om brug af reklame til arrangementer er "gode nok" til at 

reklamere for klubben. 

Astrid vil gerne lave en liste hvad der er OK at vise til en opvisning i FWC´s navn. 

 

j. 

Med hensyn til hjemmesiden: 

Den bliver Pt. Ikke opdateret optimalt. 

Der skal findes en løsning på det. Bestyrelsen vil snakke om dette på næste bestyrelses møde. 

Astrid Gunlev og Jan Havn tilbyder at hjælpe med hjemmesiden. 

 

mailto:rosendahl172@live.dk

