
 
 
 

Referat af ordinær generalforsamling Sakskøbing Rideklub 18.05.21. 
 
 

32 fremmødte medlemmer blev budt velkommen til en udendørs, coronavenlig generalforsamling. 
 
Bestyrelsen foreslog herefter Hannibal som ordstyrer, hun blev valgt enstemmigt og startede med at 
konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Stemmetællere blev udskudt til hvis dette blev 
aktuelt i fbm kampvalg. 
 
Formandens beretning blev forelagt generalforsamlingen og handlede om den nye bestyrelses første år, 
som var ganske udfordret af corona, nedlukning og restriktioner. Der var dog plads til enkelte stævner og 
aktiviteter. Hele beretningen kan ses på hjemmesiden. 
 
Regnskabet blev forelagt af klubbens kasserer. Regnskabet godkendes dog med det forbehold at kassereren 
indhenter revisorers underskrifter og vedlægger disse det originale regnskab. Klubben har for 2020 et 
overskud på kr. 79.854,43. 
 
Der var ikke indkommet forslag til klubben. 
 
Bestyrelsen foreslår at kontingenter forbliver uændrede – dette begrundes med bla corona (det har været 
svært at fastholde og få nye medlemmer idet det ikke har været muligt at starte stævner = mindre behov 
for medlemskab) og med konkurrence fra de øvrige klubber i området samt det at klubben har lavet et flot 
overskud, hvorfor bestyrelsen har vurderet at det ville være uhensigtsmæssigt at hæve kontingentet. 
 
Lenette Lundqvist og Kim Carstens blev begge genvalgt til bestyrelsen. Susanne Vennike blev genvalgt som 
suppleant. Pia Mikkelsen er nyvalgt suppleant. Victoria Munk ønsker at stoppe som juniorrepræsentant og 
der er aktuelt ikke fundet en afløser – Karen Toksværd vil overveje det og vil forhøre sig blandt de øvrige 
juniormedlemmer. 
 
Jan Herneth og Morten Dunch er begge genvalgt som revisorer – Susanne Jacobsen er valgt som 
revisorsuppleant. 
 
Under eventuelt blev der spurgt ind til ridehusbund samt udendørsbanerne da alle tre trænger til en 
overhaling. Generalforsamlingen er oplyst om at bestyrelsen arbejder på sagen og aktuelt har indhentet 
flere tilbud, som der arbejdes videre med – ønsket er at der etableres ny ridehusbund i indeværende år og 
at der kan laves en brugbar løsning på mindst en af udebanerne. 
 
Medlemmerne er opfordret til at melde sig til klubbens udvalg – beskrivelse af udvalg er igen delt på 
facebook. 
 
 
 
 



 
 
Herefter blev årets ”Skulderklaps-pokal” uddelt. Pokalen gik i år til Susanne Jørgensen med begrundelsen; 
personen er med sit positive sind og glade væsen med til at gøre hverdagen for os alle lidt sjovere. Hun er 
ikke bleg for at komme med gode råd, hun gør et kæmpe stykke arbejde for at alle i stalden bliver husket på 
både små og store mærkedage”. 
 
Herefter blev P. Kruses fad uddelt. Dorit Kruse tildelte dette til Tina Jeppesen for at have lagt et stort 
arbejde i klubben både ved stævner, men også da klubben gik igennem en svær periode. Tina var, grundet 
sygdom, ikke tilstede, men fik tilsendt stående klapsalver undervejs. 
 
Endelig kom turen til uddeling af årets ranglistevindere: 
 
Hest dressur 
1 – Dorthe Munk/Panorama 78 point 
2 – Anne-Dorthe Buch Døssing/ Sylvester Alstrup 56 point 
3 - Cecilie B. Andersen/Got2be Delicious 52 point 
 
Pony dressur 
1 – Victoria Munk/Stegstedgaards Nobel 90 point 
2 - Caroline Schmidt/Aberlour Gemma 36 point 
3 - Steffanie W. Mathisen/Poppelgårdens DaCapo 34 point 
3 - Amalie P. Christensen og Ivo 34 point 
 
Hest spring 
1 - Karen Toxværd/BraveHeart 82 point 
2 - Sophia Pedersen/Vanine H 51 point 
3 - Josefine Kleis-Olsen/Greve af Børgelhus 22 point 
 
Pony spring 
1 - Emilie Hyldegaard Jakobsen/Chelsea 96 point 
2 - Thea Huge/Mister Malta Lergraven 81 point 
3 - Sophia Pedersen/Speedy Enduro 45 point 
3 - Thea Huge/Rathlee Girl 45 point 
 
Blandede discipliner 
1 - Nikoline Bjørkmann H. Hansen/Musse 106 point 
2 - Sussie Wismarch Hansen/Shahefa ibn ibn Washa 85 point 
 
Herefter afsluttedes generalforsamlingen. 
 


