
GENERALFORSAMLING DFGK 
Ved De forenede Gårdklubber 

 
 
 
Søndag den 21. februar 2023 kl. 19.00 
 
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). 
Så er der atter gået et år og siden sidste Generalforsamling har de enkelte klubber 
under DFGK afholdt stævner, der dækker over en del discipliner – Dressur, Spring, 
Orienteringsridt, Multisport og Kæphest, og der har generelt været god opbakning til 
disse stævner.  
DFGK-medlemmer deltager også flittigt i stævne rundt i DK, og opnår fine resultater i 
både spring og dressur. Tillykke til jer alle.  
Ryttermærkeundervisningen er også kommet i gang og det først hold på Team 
Fredensberg Rytterklub har bestået Ryttermærke 1. Tillykke til dem alle.  
Der er afholdt bestyrelsesmøder.  
Bestyrelsen har bl.a. arbejdet med DFGK´s vandrepokal, og har besluttet, at år 2022 
er sidste år man kunne vinde DFGK´s Vandreportal. Der er rigtigt fint at rytterne går 
op i at samle point og har deltaget i så mange stævner og opnået fine resultater, det 
har rytterne gjort godt.  
Men tiden er til noget andet og det er nu op til de enkelte klubber under DFGK, hvad 
de vil fremover. Det melder de enkelte klubber ud.  
Deltagelse i Distrikts 9 møder.  
DRF-repræsentantskabsmøde 2022 blev afholdt den 2. april på Severin Kursuscenter 
i Middelfart, hvor Helene og Putte Deltog.  
Der er pt. 233 medlemmer under DFGK.  
 
DFGK´s vandrepokal 2022:  

 Nr. 1:  Amaia Hartvig Bruun Severinsen på Stallone 1930 point  
 Nr. 2:  Efe Yuksel på Skrædderdals Eros  1030 point  
 Nr. 3:  Lukas Thomsen på Vognmandgårdens Amazone 1020 point.  
 Nr. 4:  Amaia Hartvig Bruun Severinsen på Spotty 700 point  
 Tillykke til jer alle tre.  
  
 
 



5. Kassereren aflægger det reviderende regnskab. 
 Vi har følgende medlemmer i året 2021: 283 
 Langagergaard  138 
 Tronsø   34 
 Sig   69 
 Fredensberg   42  
  
 Medlemmer 2022:  233 
 Langagergaard  89 
 Tronsø   27 
 Sig   61 
 Fredensberg   43  
 
6. Regnskab til godkendelse-saldo: 50.324,56 kr.  gennemgået og godkendt.  
  
7. Behandling af indkomne forslag.  
- bestyrelsen skæres fra 7 til minimum 5 medlemmer da vi også er færre klubber.  
 
8. Valg af Bestyrelse. 
På valg: 
Helene Kragh, Team Fredensberg Rytterklub. Modtager genvalg- genvalgt uden modkandidater  
Poul Jepsen, Modtager genvalg. - genvalgt uden modkandidater 
Anne-Karine, Tronsø, modtager genvalg - genvalgt uden modkandidater 
Bitten Kristiansen, Sig Rytterklub – modtager ikke genvalg  
 
 
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   
Birgitte Carmon, Langagergaard, menigt medlem  
 
 
Jf. vedtægterne er det ikke beskrevet at vi skal suppleanter, og da der ingen stiller op, fravælges 
det.  
  
  
 
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. 
 

 

Vi skal huske at ændre, at bestyrelsen er uden suppleanter.  


	GENERALFORSAMLING DFGK

