
 
 

Referat af generalforsamling 23.02.22 
 
 

Fremmødte:  29 stk + bestyrelsen 
 
Dorthe bød velkommen til årets generalforsamling 
 
1: Morten Dunch indstillet til og valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt ved opslag på klubbens facebook side første gang 14.01.22 
 
Nina og Hannibal valgt til stemmetællere. 
 
2: Formandens beretning – kort gennemgang af årets aktiviteter, som også bar præg af corona og deraf 
følgende restriktioner. Oplistning af klubmesterskab i dressur/spring, sydhavscup, æbleskivespring og 
støttestævne til fordel for TUBA. 
 
Årets klubmestre blev; 
 
Hest spring – Louise Jensen 
 
Pony dressur – Mathilde Stentebjerg 
 
Hest dressur  - Annika Dirksen 
 
Pony spring – Amalie Preisler 
 
Beretning taget til efterretning – Randi tilføjer at Sæddingegård ridtet ikke var aflyst, men ikke blev 
gennemført grundet for få ryttere.  
 
3: Regnskabet forelægges til godkendelse v. Signe. Der beskrives et underskud for i år på kr. 46.300,- 
skyldes til dels corona, faldende antal facilitetskort og faldende medlemstal. Store udgifter til renovering af 
folde. Indtægt for kursus figurerer på sidste års regnskab. Stor forskel i sponsorater.  
 
Det reviderede regnskab godkendes af generalforsamlingen. 
 
4: Ingen indkomne forslag 
 
5: Fastsættelse af kontingent – vi fastholder nuværende. 
 
6: Valg til bestyrelsen. Dorthe formand ønsker ikke genvalg, Camilla sekretær ønsker ikke genvalg, Signe 
kasserer ønsker genvalg.  
 
Connie og Hannibal stiller op og vælges enstemmigt. Signe genvalgt enstemmigt. 
 



 
 
Juniorrepræsentant – der kan ikke findes nogle på generalforsamlingen. Skulle nogle ændre mening, må 
man meget gerne henvende sig til bestyrelsen. Jf § 7.1 er der ikke krav om at der skal findes 
juniorrepræsentant. 
 
Efter generalforsamlingen har Victoria Munk meldt sig som juniorrepræsentant. 
 
7: valg af suppleant. Sanne Vennike ønsker genvalg og vælges ind. Da hun har været indtrådt i bestyrelsen 
på en post, som først er på valg næste år, bevarer hun denne post og der skal vælges 2 yderligere 
suppleanter. Tina Jeppesen og Tina Jacobsen er begge valgt som suppleant. 
 
 
8: valg af revisorere – Jan og Morten er begge enstemmigt genvalgt. 
 
9: Evt – forslag om at samarbejde med andre rideklubber for at skaffe flere medlemmer og sikre bedre 
muligheder for arrangementer. Risiko for at de billigere klubber ”kaprer” vores medlemmer. 
 
Spørgsmål til opgradering af udendørsbaner – aktuelt ikke planer herom med mindre der kan findes 
økonomiske midler hertil. 
 
Ønske om at leding til højttaler sættes fast så den ikke klasker mod ridehuset. 
 
Opfordring til at medlemmerne er deltagende i klubbens udvalg – på den måde kan vi sikre flere aktiviteter 
og sikre at der sker noget på stedet/i klubben. Opfordring tages godt imod. Nina vil gerne i stævneudvalget. 
 
Bøn fra Janne om at der bankes på døren ind til ridehuset inden du kommer ind. Hæng 
dækkener/skridttæpper, tøj mm i hjørnet så vi undgår farlige situationer. 
 
 
Uddeling af pokaler: 
 
Uddeles af Tina Jeppesen, ranglistefører 
 
Hest dressur 
 
1 – Dorthe/ Valløs Belladonna 
 
2 – Anne Dorthe Buch/Odea Alstrup 
 
3 – Camilla Sandberg/Sjamajka Nyholm 
 
Hest spring 
 
1 – Louise Jensen/Casanova 
 



 
 
2 – Sophia Pedersen/Speedy Enduro 
 
Pony dressur 
 
1 – Cirkeline Lundqvist/Amigo Cooky 
 
2 – Amalie Preisler/ Ivo 
 
3 – Victoria Munk/ Stegstedsgaards Nobel 
 
Blandet disciplin 
 
1 – Nikoline Hansen/Musse 
 
2 – Marie Jørgensen/Ramazotti 
 
Pony spring 
 
1 - Amalie Bruun/ Miss Butterfly 
 
2 -  Victoria Munk/ Solbakkens Dolly 
 
3 – Theodor Munk /Sandagers Mandly 
 
 
Skulderklapspokalen 
 
Freja Dunch 
 
P. Kruses fad 
Louise Jensen 
 
Blomster til Hannibal for den enorme hjælp med regnskabet/økonomien. 
 
Kurv til Bjarne og Dorrit som tak for det gode samarbejde. 
 
 
Generalforsamlingen afsluttes med fællesspisning. 
 
 
 


