
GENERALFORSAMLING DFGK 
Ved De forenede Gårdklubber 

 
 
 
Søndag den 27. februar 2022 kl. 14.00 
 
Sted: Team Fredensberg Rytterklub ved Helene Kragh. 
Hjerting Landevej 156, 6800 Varde. 
 
Referat af dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
a. Mona  

2. Valg af referent. 
a. Helene Kragh  

3. Valg af 2 stemmetæller. 
Blev ikke relevant  

4. Formanden aflægger beretning (bestyrelsen). 
 Klubmesterskab DFGK -vandrepokal:  
 Vinder 2021: Amaia Hartvig Bruun med 1605 point (Langagergaard)  
 Nr. 2: Lucas Thomsen  med 807 point (Langagergaard) 
 Nr. 3: Mia Sørensen  med 435 point (Langagergaard)  
 Tillykke til jer alle tre.  
 
 Året er gået, der er 283 medlemmer.  

2021 blev året, der begyndte med nedlukning pga. Corona – åbnede igen i marts, for 
så at lukke ned i december med åbning i januar 2022.  
Håber året 2022 blev året hvor der igen kunne holdes stævne, og de stævner, der 
blev afholdt i DFGK var der god opbakning til og mange starter.  
Stævner i DFGK dækker over en del discipliner, dressur, spring, multisport som 
ponycames, forhindringsbane, kæphest, orienteringsridt.  
Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøder, deltager i distrikt 9 møder og 
repræsentantmøder online, hvor Inge, Helene og Putte deltog og havde en hyggelig 
dag.  
Rytterne fra DFGK, deltager oså i stævner og landsstævner, rundt i DK og opnår fine 
resultater – tillykke til jer.  
Der skal lyde en tak til Jannie Holberg, for at holde styr på ”point” til DFGK´s pokal. 
Jannie har valgt at stoppe, og i stedet har Birgitte tilbudt at overtage dette.  
Også en tak til Monique Thuesen for din indsats i DFGK´  
bestyrelse.   

5. Kassereren aflægger det reviderende regnskab. 
 Vi har følgende medlemmer i året 2021: 283 
 Langagergaard  138  
 Tronsø   34 
 Sig   69 
 Fredensberg   42  
6. Regnskab til godkendelse- gennemgået og godkendt.  



  
7. Behandling af indkomne forslag. – ingen forslag.  
8. Valg af Bestyrelse. 
På valg: 
Putte Lewandowska, Sig Rytterklub. Modtager genvalg.- genvalgt uden modkandidater  
Poul Jepsen, Modtager genvalg. - genvalgt uden modkandidater 
Inge Lindholm-Clausen, modtager genvalg - genvalgt uden modkandidater 
Monique Thuesen, Langagergaard – trækker sig.  
Birgitte Carmon, Langagergaard. – stiller op og valgt uden modkandidater 
 
Konstituering:  
Putte Lewandowska, Sig Rytterklub.: Formand  
Helene Kragh. Fredensberg: Næstformand og sekretær  
Inge Lindholm-Clausen: Fredensberg, Kassere  
Poul Jepsen: Langagergaard, menigt medlem  
Anna Carina Toft: Tronsø, menigt medlem  
Bitten Christiansen: Sig Rytterklub, menigt medlem  
Birgitte Carmon, Langagergaard, menigt medlem  

- Får til opgave at styre Vandrepokalen 
 
Jf. vedtægterne er det ikke beskrevet at vi skal suppleanter, og da der ingen stiller op, fravælges 
det.  
 
9. Valg af suppleant til bestyrelsen. – ikke gennemført  
  
10. Valg af 1. revisorer og 1. suppleant. – ikke gennemført  
 
11. Evt.- forslag til vedtagelse ved næste generalforsamling om 5 medlemmer af bestyrelsen er 
nok, da vi nu kun er 4 klubber?  
Dertil skal vi have gennemgået vedtægterne og lavet små rettelser.  
  
 
Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, fremsættes skriftligt og skal være 
formanden eller Bestyrelsen for de enkelte Gård Klubber i hænde senest 10 dage før 
Generalforsamlingen afholdes. 
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