
Referat af ordinære generalforsamling onsdag d. 22. januar 2019.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Trine Bramminge er blevet valg som dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning.

Siden sidste generalforsamling 

Vi har som vi plejer afholdt div. klub og sløjfe stævner.
I min sidste beretning fra 2018, nævnte jeg at der ikke havde 
været den store opbakning til stævneudvalget fra vores 
klubmedlemmer, men jeg fornemmer det blevet bedre og at der 
kommer flere og hjælper stævneudvalget, og det er dejligt at se 
hvor ihærdigt I arbejder for at få det til at lykkes hver gang der 
afholdes stævne.
Jeg kan kun opfordre til at støtte dette udvalg med manpower.

Rideskolen har afholdt 2 stævner med stor tilslutning, hvor det ene
var med loppemarked. De har også afholdt overnatning, lucia, 
julehygge osv.
Og som det nye afholder de fastelavn d. 24. februar, og et åbent 
hus arrangementer d. 7. april i år.
Billedbladet som var her sidste år og laver en reportage om lucia 
på rideskole, det udkom i dec. 2018, der var sjovt at se hvad de 
havde fået ud af det…..” STOR SUCCES”.

Dorthe, Caroline og Helene kørt tæt samarbejde om alt der vedr. 
rideskolen. Og Dorthe har styr regnskabet det er dejligt.

Vores løn systemet kører jo i en App, det kan de unge lide, alle er 
glade for det 

Nogle af de ting som vi har beskæftiget os med i 2018.
Vedligehold af sodavandsmaskinen ”Som pt. i stykker den slår 
sikringen”.
Slikautomaten kører, og det er min fornemmelse at man er glad 
for den.
Ledlys i resten af klubben blev ikke til noget i år, det blev 
nedprioriteret til fordel for ny bund til rideskolen.
Varme på toiletterne
Varme i cafeteriet/rytterstuen og 1 salen.
Afholdt møder med 2 forskellige som var interesseret i at leje 
vores ponyer, den ene var viking/ridderleg og den anden var en 
forening for veteraner, men har ikke hørt mere fra sidstnævnte 



(Helene)

Ansættelsessamtaler
Vi har i år sagt farvel til underviser Fie-Cornelia Engel Højergaard
og har ansat en ny underviser til rideskolen Nanna Krøier 
Fürstling, den del har Helene og Caroline stået for.

Ting vi har købt i år.
Rep af traktor den har fået en service overhaling med div ting.
Nye bomme
Radiator på toiletter
Varme pumper
Ny bund i det lille ridehus

Div. indkøbte materiale til rideskolen
De har bl.a. fået nye:
Pony games udstyr.
Lammeskind gjorde til alle sadler.

Arrangement under aktivitetsudvalget 2018
Sommerfest, brugt marked og osv.

Og i 2019 er der bl.a.
Ønske om, sommerfest, brugt marked og osv.

Rytterstuen:
Der er komme varme i rytterstuen i form af en varmepumpe, som 
leverer dejlig varme til forældre og ryttere, og så har Helen sørget 
for lidt hygge med en sofa gruppe med bord.  

Ting vi vil arbejde videre med i 2019.
Planer for evakuering og samlingssted ved brand (APV).
Udsugning til Køkkenet
Udskiftning af lysarmatur til led i den store ridehal og led-belysning
generelt i klubben.
Klubtøj er stadig noget som vi ønsker os.
Dommertårn udendørs er også stadig et ønske.
Nedvaskning af lille ridehus.
Fyld på udendørsbanen er noget som løbende bliver fuldt op på.
Opretning af banen (store ridehus) og service på porten.

Og så har jeg kun tilbage at sige TAK:
Tak for de år jeg har været med i bestyrelsen, det har været sjovt, 
det har været hårdt, og det har været spændende og udfordrende.
Men jeg kan mærke, at jeg er ved at tabe kadencen og trænger til 
en pause,
Så derfor mener jeg at det er nu jeg skal slippe og lade en ny 
komme til, men jeg vil stadig pusle lidt her ude med teknikken.



Tak til
Bente og Henrik, og en særlig tak til Henrik for at køre banerne 
under Leos sygdom
Det faste personale 
Køkkenudvalget 
Aktivitetsudvalg
Stævneudvalget
Hjælper ved stævner
I kæmper for TSR det er vi rigtig glade for det.

Til sidst og ikke mindst alle medlemmerne i klub.

X-Formand
Stig Christiansen

Og til alle andre tak fordi vælger TSR som klub.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Spørgsmål ang. regnskab

Ingen spørgsmål l regnskab og de e er hermed godkendt.

4. Behandling af indkommende forslag.

Maria Rasmussen s ller forslag om en lille ændring i spring der om søndagen, da ry ere ikke kan nå, at
ændre bane med den korte d der er imellem. Forslag lyder på om der kan være 10 min imellem der.

       De e er drø et imellem medlemmer og hermed godkendt.

Anna Svemark s ller forslag:

a. Alt ledig d, hvor der ikke er faste undervisere, skal være muligt at bruge på egenunderviser.

De e er der stemt for og resultat er 11 for og 8 imod og hermed godkendt med 3 måneders prøve d. 

b. At booking af egen undervisere måske kunne blive gennemført digitalt i stedet for tavler, og dermed
nemmere at se hjemmefra. 

Anna Svemark og Amalie Reimer vil kikke på en løsning.

c. Facebook siden bliver officiel kommunika onsside.

De e er drø et, da flere medlemmer mener, at vores TSR hjemmeside er mangelfuld. Vi mener dog ikke, at
vi helt skal væk fra at der bliver slået op på hjemmeside, men enighed om, at hjemmeside skal laves mere
brugervenlig, hvilket vi arbejder os hen i mod. 



d.  At der skal kikkes på, at få en uddannet berider l klubben son fast underviser. Anna ønsker, at indgå i
et udvalg som skriver kravspecifika on og holder prøveridninger og ect. 

De e er drø et og konklusion er, at de kan stå for benarbejdet og komme med forslag, men det skal stadig
vendes med bestyrelsen.

e. Anna har et ønske om, at overtage onsdagen som fast underviser når Pernille holder op. 

De e kan ikke afgøres pt, da det stadig er uvist hvornår Pernille stopper. 

f. Forslag om en championatspris l en rideskoleelev, og på den måde få rideskolen mere integreret i
klubben.

De e mener vi i bestyrelsen også vi arbejder os hen i mod, med bl.a. varme og møbler i ry erstuen, som er
en del af at få trukket rideskole og forældre lidt mere over, og på den måde møde os alle mere i vores
hverdag. Helene og Caroline har også et ønske om, at rideskolen skal have lov l at beny e den stor hal
nogle mer om ugen, men de e kan drø es senere ved bestyrelsesmøde.  

5. Fastsæ else af kon ngent.

Uændret, fraset at dagskortet s ger l 50 kr.

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

Bestyrelsen:

S g Chris ansen ønsker ikke genvalg

Anne-Marie ikke på valg

Dorthe Dia ikke på valg

Helene Carstens på valg - ønsker genvalg

Katrine Skyum-Nielsen ikke på valg

Suppleanter:

Amalie Reimer på valg - ønsker genvalg

Lisa S Almertröm på valg - ønsker genvalg



Konklusion: Samtlige bestyrelsesmedlemmer, som har ønsket genvalg er blevet genvalgt. Maria Jansson er
valgt ind l bestyrelsen. En ny suppleant er blevet valgt ind, og de e er Leif, så velkommen l bestyrelsen.

Vi byder dem velkommen i bestyrelsen. 

Slutligt en stor tak l S g for de 4 år han har siddet som formand og vi er glade for han stadig gerne
fremadre et vil hjælpe med de tekniske problems llinger og ad hoc opgaver  

7. Valg af udvalg.

Undervisnings udvalg

Anna Svemark, Trine Bramminge, Annemarie Hørmann, Pia Blyitgen, Isabell Bay og Maria Jansson.

Stævneudvalg:

 Marie Klamer, Caroline Lauritzen, Amalie Chris ansen, Melanie Nielsen, S na Bay og Katrine Skyum.

Ak vitetsudvalg:

Dorthe Dia, Jane Lauritzen og Ane e Chris ansen.

Køkkenudvalg:

Dorthe Dia, Helene Carstens, Bente Petersen og Me e Petersen.

Amagerudvalget 

Anne Marie Hørmann og Pia Blyitgen

8. Valg af statsautoriseret revisor. 

Godkendt- samme som vanligt.

9. Eventuelt

Vi skal have slået s lling op for ny banekøre. 

Trine  har  påpeget,  at  forslag  bør  offentligtgøres  14  dage før  generalforsamling,  og  de e  er  taget  l
e erretning.

Ønske om større opslag ved ak viteter. De e lbyder Trine, at være behjælpelig med.



Forslag om stø e l egenundervisning. Tager vi op på næstkommende møde.

 
Slutligt har vi uddelt præmier for championater 2018

Dressur Hest
1 Anna Svemark Severin Langholt 12 point

2 Pia Blyitgen Roxy 10 point

3 Stinna Riber Bay Fauerholts Dixie 6 point

Dressur Pony:
1 Emma Skov Petersen Rytterbjergets Undine 13 point

2 Mathilde Schur Pedersen Magic Latoya 8 point

3 Melanie Nielsen Auburn Lady 8 point

Spring Hest:
1 Caroline Mathilde Lauritsen Coupé de Lacord 41 point

2 Marie Klamer Simply the Best 9 point

3 Amalie Christiansen Top Notch Aws 6 point

Spring Pony:
1 Marie Klamer Vuitton.dk 8 point

2 Line Koht Brink Westervelds Winston 6 point

3 Frida Koht Brink Westervelds Winston 2 point

3 Melanie Nielsen Auburn Lady 2 point

3 Sille Sandeman Jeany 2 point

Bestyrelsen vil gerne takke de fremmødte for god ro og orden.

Referent Helene Carstens


