
                                                 
Indkaldelse til  

 

GENERALFORSAMLING i FCWR 
 

Tirsdag d. 01. februar 2022, KL. 19.00  
På Kumlegården, Kumlehusvej 2, 4000 Roskilde 

 

Pkt 1 Valg af dirigent og referent.  
Vurdering af mødets lovlige indkaldelse blev godkendt. 
Fastsættelse og godkendelse af antal stemmeberettigede gav 12 stemmeberettiget 
medlemmer tilstede. 

Pkt 2 Formandsens beretning.   
Formanden fortalte om et meget stille 2021, hvor der kun havde været en clinic. Han 
undskyldte meget overfor medlemmerne og lovede mere aktivitet i 2022. 
Der var en stor tak til Kumlegaard for at give os endnu et år uden udgifter. 
 

Pkt 3 Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.  
Grundet den manglende aktivitet i 2021 så var der heller ikke så meget a fremlægge på 
regnskabs siden. Vi havde et underskud på lidt over 800 kr. til den ene clinic der blev afhodt. 

Pkt 4  Kontingent 
Ingen ændringer til kontingent 

 
Pkt 5 Behandling af indkomne forslag. 
 Bestyrelsen fremlagde et forslag til ændring af dato for generalforsamlingen, for at få lidt 
mere frihed i planlægningen fremover. Forslaget lød på at ændre datoen fra den første tirsdag i februar, til 
en vilkårlig dato i februar. 

 
Pkt 6 Valg af bestyrelse & suppleaner 
 Formand   Casper Kuusisto Dohn På valg og blev genvalgt. 
 Næst formand  Diana Drejgaard Ikke på valg.                   
 Best.medlem  Casper Danielsen Valgte at gå af og vores suppleant 
Birgit får pladsen det sidste år. 
 Kasserer  Benny Dohn  Ikke på valg. 
 Best.medlem  Diana Ahrenkiel På valg og blev genvalgt.
 Bestyrelsessuppleant Birgit Poulsen  På valg og her blev Anrdrea 
Andresen valgt for 2 år. 
 Bestyrelsessuppleant  Johnni Lindenberg Ikke på valg. 
  

Pkt 7 Valg af revisor & Suppleant 
Revisor  Stefanie Nielsen  Ønskede ikke genvalg, Poul Møller 
blev valgt i stedet for. 
Revisorsuppleant Gitte Skafte   På valg og blev genvalgt. 
 

Pkt 8 Eventuelt 



                                                 
 Der er et ønske om små endags stævner. Vi blev enige om at se om vi kan få arrangeret et 

par små trænings shows som dem vi før har arrangeret og et med en rigtig dommer. 

 Der blev snakket om hvordan vi får gang i spis, rid og skrid aftenerne igen og her snakkede vi 
om at Take away kunne gøre det nemmere at få afholdt. Bestyrelsen kommer med dato’er 
og høre om nogen vil lave mad, hvis ikke så take away eller grill. 


