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GENERALFORSAMLING i FCWR 
 

Tirsdag d. 18. maj 2021, KL. 19.00  
På Kumlegården, Kumlehusvej 2, 4000 Roskilde 

 

Pkt 1 Valg af dirigent og referent.  
Indkaldelsen blev godkendt og der er 24 stemmeberettiget medlemmer til stede. 

Pkt 2 Formandsens beretning.   
Sidste gang vi havde generalforsamling var i november 2019. På den generalforsamling 
besluttede vi at rykke vores regnskabsår og derfor også vores generalforsamling. Både 
grundet dette og grundet COVID-19 restriktion, så er det nu halvandet år siden at vi var her 
sidst. Der er på en og samme gang sket rigtig meget og næste ingen ting sidsen sidst. I 2019 
var vi kommet rigtig godt i gang med vores arrangementer og vi så hinanden hver måned. Vi 
havde store ambitioner om arrangementer og shows for 2020, med masser af hygge, 
sammenværd og tid med vores heste. Efter sidste generalforsamling så ramte den naturlige 
pause hen over vinteren og da vi nåede foråret og vi skulle til at gå i gang igen, så lukkede 
hele verden ned. 

Grundet COVID-19 så var 2020 et meget stille år for FCWR. Vores bestyrelsesmøder blev 
virtuelle, arrangementer blev aflyst, vi fik aldrig afholdt et show og alle var fanget 
derhjemme. I sommers nåede vi at få åbnet lidt op igen. Vi fik afholdt rid og skrid et par 
gange og snakkede også om noget showtræning. Så ramte næste bølge og landet lukkede 
ned endnu engang. 

Vi satte prisen op for medlemskabet 2020, med en lovning for at vi ville holde flere 
arrangementer. Da vi ikke kunne holde dette løfte og fordi vores medlemmer ikke fik så 
meget ud af deres medlemskab sidste år, så har vi besluttet at forlænge alle 2020 
medlemskaber, så det også holder 2021 ud. 

For 2021 har vi også droppet at afholde et rigtigt show. Tingene er simpelthen for usikre og 
der er efterhånden mangel på ledige datoer. Men vi regner med snart at åbne op for nogle 
spis, rid og skrid aftner igen og mon ikke vi kan finde plads til et trænings show til efteråret. 

I VRP forbundet har der været et ønske om at få sjællandsmesterskaberne til at gå på tur, så 
vi ikke er det samme sted hver år. Her kigger vi lige nu ind i at afholde det her på Kumlegaard 
i 2022 og på Tuse i 2023. 

Her til sidst vil jeg gerne give en rigtig stor tak til Kumlegaard. I det meget stille år vi havde 
sidste år der har vi fået lov til at være her på Kumlegaard gratis i de sidste tre kvartaler. Vi 
betaler jo normalt kvartalvis, men som en økonomisk støtte, så har Kumlegaard ikke sendt 
nogen regninger i 2. 3. og 4. kvartal. Lad os lige give dem en hånd for dette. 
 

Pkt 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.  
Regnskab blev godkendt. 

Pkt 4  Kontingent 

 Ingen opdatering her. 



                                                 
 
Pkt 5 Behandling af indkomne forslag. 
 Ingen indkommende foreslag 

 
Pkt 6 Valg af bestyrelse & suppleaner 
 Næst formand  Diana Drejgaard Blev genvalgt                     
 Best.medlem  Casper Danielsen Blev genvalgt 
 Kasserer  Benny Dohn  Blev genvalgt 
 Best.medlem  Annamiah Silke Gik af og her blev Diana Ahrenkiel 
valgt for et år i stedet for. 
 Bestyrelsessuppleant  Johnni Lindenberg Blev genvalgt 
  

Pkt 7 Valg af revisor & Suppleant 
Revisor  Stefanie Nielsen  Blev genvalgt 
Revisorsuppleant Gitte Skafte   Blev genvalgt 
 

Pkt 8 Eventuelt 

 Der var ingen ting til eventuelt 


