
Referat af generalforsamlingen i Fyns Western Club d. 27.02.2022.  

 
Årets generalforsamling foregik online, og der var derfor rig mulighed for at deltage lige gyldigt, 
hvor man befandt sig i landet.  
Formandens beretning blev læst højt. I 2021 var der 22 medlemmer i klubben, dette var 
bestyrelsen rigtig stolte af da der især er kommet nye medlemmer til.  
 
Året har også budt på aktiviteter. Især de udbudte Drop-In Rids med Emilie Bendix som underviser 
har været meget populære. Der har været udbudt 8 dage, og alle for fulde huse med 12-14 
deltagere pr gang. Mange tak for den store opbakning og tilslutning. Blandet andre aktiviteter kan 
nævnes saddelprøvning i maj, brugt udstyrs marked i juni, træningsshow på Tvedegården i august. 
Derudover har der været arrangeret ture i Tarup – Davinde og julehygge som desværre grundet 
vejret måtte aflyses.  
 
Show4Fun løb a f stablen i september på trods af covid-19 som en stærk modstander. Det var et 
rigtig fint stævne, hvor fokus var rettet mod at klubben ønskede at give den ekstra gas for 
medlemmerne. Til showet var der stor opbakning fra sponsorer samt en fotograf som forevigede 
mange skønne øjeblikke. Vi vil igen i 2022 forsøge at fylde året ud med spændende aktiviteter.  
 
Kontingentpris samt rengskab og budget blev fremlagt af kasseren og godkendt af medlemmerne.  
 
Der blev gennemgået det indsendte forslag til ændringer i vedtægten, som bestod i at man 
ønskede at selvom der deltages online er man stemmeberettiget. Dette blev vedtaget og 
indsættes i vedtægten.  
 
Valg til bestyrelsen blev for følgende periode:  
Formand: Kristina Boje  
Kasser: Malene Larsen  
Bestyrelsesmedlem: Margit Loft Sørensen  
Bestyrelsesmedlem: Jeanett Birk Rasmussen  
Suppleant: Majken Justine Ovesen  
Revisor suppleant: Hans – Erik Schou 
 
Stævneudvalget består af:  
Vibeke Schou  
Bella Emilie Andreasen  
Majken Justine Ovesen  
Lena Schou Laursen   
Anne Fosberg  
 
Aktivitets udvalg: 
Vibeke Schou  
Majken Justine Ovesen  
Kristina Boje  
 



Sidste punkt på dagordnen var, at klubben har fået ny hjemme side. Den er nu opdateret med en 
flot stævnekalender samt andre rigtige gode informationer.  
 
Vi takker for et godt 2021 og ser frem med stor glæde til 2022.  
 
 
 
 
 
Underskrevet af:  
 
Referant:      Diagent:  
 
Dato:     Dato:  
 
______________________   _____________________ 
Malene Larsen    Lena Schou Laursen   
  




