
Den 26. november 2019 afholde Flat Creek Western Riders ordinær generalforsamling. Hermed følger 

agendaen samt referat til samme. 

Pkt 1 Valg af ordstyrer. 

Poul Møller blev valgt til ordstyrer. Poul startede med at erklære at der var indkaldt i god tid til denne 

generalforsamling og at indkaldelsen derfor var godkendt i forhold til vedtægterne. 

 

Pkt 2 Formandsens beretning. Benny Dohn fremlægger. 

Formanden fremlagde sin beretning. 

Formanden kunne berette at vi ender året på 46 aktive medlemmer. Det var samme antal som sidste år. 

Dog er der 6 nye medlemmer i år. 

Der har gennem året været afholdt flere klubaftner, clinics, en showtræning og et sankthansstævne. Næste 

år vil vi fortsætte med dette, men med endnu flere klubaftner. For at give medlemmerne noget tilbage for 

deres medlemskab så vil det fremover være gratis at ride med på klubaftner, hvis man er medlem af 

klubben. Hvis der bliver tilbudt mad til klubaftner, vil dette stadig koste penge. 

Kumlegaard har inviteret FCWR med til både deres juletrail, samt fastelavn. Det har været to gode 

arrangementer og vi takker Kumlegaard for dette. 

Formanden takkede også Kumlegaard for det fine indskud de gjorde i klubben efter deres stævne Spring 

Celeration 2019. Kumlegaard gav os 10.000 kr. fra stævnet som tak for hjælpen og støtten til stævnet. Vi vil 

derfor opfordre alle klubbens medlemmer til at hjælpe til igen til Spring Celebration 2020, da dette giver 

vores klub en stor økonomisk fordel. 

Formanden fortalte at han ikke medtager genvalg som formand og at Stefanie trækker sig som kasserer. 

Til sidst sluttede formanden af med at ære mindet af Jimmy Stampe Knudsen. Jimmy forlod os i alt for ung 

en alder. Jimmy var altid med til at give en hånd når vi havde brug for den. Derud over så bidrog han altid 

med god stemning og var et meget velset medlem i vores klub. Ære være Jimmys minde. 

Formandens beretning blev godkendt. 

 

Pkt 3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. Stefanie Nielsen. 

Regnskab, samt kassekladde var til rådighed i printet form ved generalforsamlingen. 

Kasseren kunne fortælle at vi igennem året har haft et minus på 2.673,49 kr. på arrangementer. Dette ser vi 

som en investering i vores medlemmer. Når alle indtægter og udgifter er lagt sammen, så har vi et overskud 

på 9.953,45 kr. Dette er hovedsageligt drevet af indskuddet fra Kumlegaard på 10.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

 



Pkt 4 Kontingent 

Det er blevet foreslået af bestyrelsen at vi hæver kontingenterne til: 

Første aktive medlem på adressen = 275,00 kr. 

Andre aktive medlemmer på adressen = 140,00 kr. 

Youth medlemskab (til og med året man fylder 18) = 140 kr. 

Passivt medlemskab ændres til sponsor medlemskab = 100,00 kr. 

For dette vil medlemmerne ikke længere skulle betale for at deltage til klubaftner. Dog skal der selvfølgelig 

betales for mad hvis dette tilbydes ved klubaftner. 

Dette blev godkendt og de nye priser træder i kraft fra 1. januar 2020. 

 

Pkt 5 Behandling af indkomne forslag. Indkomne forslag SKAL være formanden i hænde SENEST: Tirsdag d. 

5/11-19 Forslag fremsendes til mailadresse: bd@bacbera.dk 

Bestyrelsen har gennemgået klubbens vedtægter og er kommet med disse forslag. 

Tilføjelse til §2 – At afholde klubaftner for medlemmerne. 

Dette punkt blev godkendt. 

Tilføjelse til §4 første punkt – Bestyrelsen skal afholde minimum 6 bestyrelsesmøder gennem året. 

Kommentar fra medlemmerne: Det er vigtigt at mødernes art er op til bestyrelsen. Om det skal være fysiske 

møder, virtuelle møder eller andet. 

Dette punkt blev godkendt. 

Ændring af §5 – At den ordinære generalforsamling skal afholdes sidste tirsdag i januar, med første gang 

den 26. januar 2021. 

Kommentar fra medlemmerne: Det var et stort ønske at det blev den første tirsdag i februar i stedet. Dette 

blev godkendt. 

Ændring af §7 – At ændre regnskabsåret til at det fremover følger kalenderåret. Det næste regnskabsår vil 

derfor være 14 måneder, fra den 1/11-19 – 31/12-20. 

Dette punkt blev godkendt. 

 

Pkt 6 Valg af bestyrelse & suppleaner Formand Benny Dohn På valg Næst formand Casper Dohn På valg 

Best.medlem Casper Danielsen Ikke på valg Kasserer Stefanie Nielsen Ikke på valg Best.medlem Diana 

Drejgaard Ikke på valg Bestyrelsessuppleant Birgit Poulsen på valg Bestyrelsessuppleant Johnni Lindenberg 

Ikke på valg 

Benny Dohn gik af som formand. Casper Dohn stillede op til posten og blev valgt. (for 2 år) 

Stefanie Nielsen gik af som kasserer. Benny Dohn stillede op til posten og blev valgt. (for 1 år) 

Casper Dohns bestyrelsespost er nu på valg. Annamiah Silke stillede op til posten og blev valgt. (for 2 år) 

Birgit Povlsen stillede op til genvalg af hende suppleant post og blev genvalgt. (for 2 år) 
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Pkt 7 Valg af revisor & Suppleant Revisor Rene X På valg Revisorsuppleant Gitte Skafte På valg 

Stefanie Nielsen stillede op som revisor og blev valgt. 

Gitte Skafte blev genvalgt som revisor suppleant. 

 

Pkt 8 Eventuelt 

Der er et ønske om at info fra bestyrelsesmøderne bliver offentligt gjort til medlemmerne efter møderne. 

Selvfølgelig uden at offentliggøre følsomme oplysninger. 

Det blev spurt om vi har planer om at skaffe noget kvæg i fremtiden. Dette emne blev diskuteret fint og vi 

kom rundt om hvad klubben selv har forsøgt at gøre det sidste års tid. Konklusionen blev at hvis der er 

nogen der kan skaffe kvæg, til en pris vi kan betale, så vil klubben meget gerne lave kvæg arrangementer. 

Vi kan også låne et sted på Fyn hvor vi godt kan få kvæg og afholde kvæg arrangementer. 


