
TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB
Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup

Referat af ordinære generalforsamling 17. februar 2014:

Dagsorden  :  

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Michael Feldt.

2. Formanden aflægger beretning.

Vi har i 2013 holdt 5 stævner, alle med et fint deltagerantal, samt et fornuftigt overskud på både 
stævnet og i køkkenet. Tak til stævne- og køkkenudvalget.
2013 blev også året hvor vi i fuld skala fik brugt de nye køkkenfaciliteter. Der er også foretaget 
en renovering af ridehusbunden med påkørsel af sand og flis.
Der er hjemkøbt en ny baneplaner/harve, og bestyrelsen har vedtaget, at der så vidt muligt 
bliver kørt baner hver dag, inkl. weekenden.
Bestyrelsen har vedtaget at lave sekretariat på førstesalen, som også skal fungere som kontor og 
mødelokale. Om vinteren vil dette være opvarmet.
Vi har fået renoveret dommertårnet, der mangler dog at bliver malet.
Vi har anskaffet  et nyt vandingsanlæg i den store ridehal, som automatisk kan stilles til at vande 
det, når vi ønsker det.
Bestyrelsen har vedtaget at ofre et vandingsanlæg på udendørsbanen, som benyttes af 
rideskolen. Det er også planen at montere vandingsanlæg på den anden udendørsbanen.
Der er blevet holdt et antal ridemærke samt et klar-parat-start kursus, hvor de fleste er bestået, 
som Jane Lauritsen har stået for.
Vi har i 2013 haft tre medlemmer på trænerkursus hos DRF.
Amagermøderne er genstartet, hvor det er aftalt at mødes 4 gange årligt i stedet for tidligere én 
gang årligt. Hvor emnerne bl.a. vil være stævneplanlægning, løft i samlet flok ved kommunale
anliggender, såsom tilskud, ridestier samt en mulig åbent hus dag med de andre rideklubber 
med forskellige arrangementer. Det første resultat er i hus: Vi har aftalt, at ved deltagelse i 
kurser i de forskellige rideklubber skal der ikke betales ekstra gebyr. De eneste klubber, der ikke 
er med i denne ordning er DSM og Amagerland.
Pt. leder vi efter en ny træner i spring og en ekstra træner i dressur.

Rideskole: vi har afholdt to rideskolestævner med meget stor deltagelse af elever, forældre og 
bedsteforældre. Tømmerupvej var nærmest spærret af parkeret biler. Vi har igen i 2013 afholdt 
Luciaoptog i december og overnatning samt natteløb for passerpigerne i sommers. Vi har også 
holdt udkørsel/ridning af ponyer på sommergræs. Desværre aflyste kommunen sommerskolen 
pga. besparelser, hvilket i stedet gav mulighed for at passerpigerne kunne leje ponyerne i to 
uger. Vi har også afholdt åbent hus på rideskolen dog med et beskedent antal deltagere.

Vi slutter af med bestyrelsen gerne vil takke vores ansatte og vores udvalg for en god indsats. Så 
vil jeg sige tak til de bestyrelsesmedlemmer, som ikke ønsker genvalg, på trods af det nære 
slægtsskab.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
Spørgsmål vedr. lokaleomkostninger, banekørsel (som bliver betalt på faktura), 
personaleomkostninger (øvrige medarbejdere er primært vikarer), rengøring (ny 
aflønningspost).
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a) Kassekredit accepteres og godkendes.

Der var ingen kassekredit og kassereren foreslog at det forblev således.

4. Behandling af indkomne forslag.

              Forslag 1: fra   Juliet Vinther Troelstrup  

Forslag 1a: Der må ikke sidde nært beslægtede familiemedlemmer i bestyrelsen.

Således at der vil stå flg.: Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben eller forældre til et 
barn under 18 år med fuldgyldigt medlemskab. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, 2 
suppleanter. Der må ikke sidde nært beslægtede familiemedlemmer i bestyrelsen.

Forslag 1b: Det skal sikres at bestyrelsen repræsentere et bredt udsnit at klubbens medlemmer 
og stalde, hvor klubbens medlemmer står opstaldet..

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben eller forældre til et barn under 18 år med 
fuldgyldigt medlemskab. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, 2 suppleanter.
Bestyrelsen skal repræsenteres af medlemmer, således at den repræsenteres et bredt udsnit at 
klubbens medlemmer og stalde, hvor klubbens medlemmer står opstaldet. Dette skal sikre 
bredden i klubben.

Hvis begge bliver vedtaget, så vil det hedde:

Til bestyrelsen kan vælges medlemmer af klubben eller forældre til et barn under 18 år med 
fuldgyldigt medlemskab. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, 2 suppleanter. Der må ikke 
sidde nært beslægtede familiemedlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal repræsenteres af medlemmer, således at den repræsenteres et bredt udsnit at 
klubbens medlemmer og stalde, hvor klubbens medlemmer står opstaldet. Dette skal sikre 
bredden i klubben.

Inden afstemning udtalte bestyrelsen, at det ville være svært at få folk i bestyrelsen, hvis 
familiemedlemmer ikke må sidde i samme bestyrelse. Vi mangler tid folk til at stille op til 
bestyrelsen, så denne regel vil medføre at vi måske ikke kan få en bestyrelse til rideklubben. Der 
er pt. ingen suppleanter, da de er trådt i bestyrelsen ved frafald af to bestyrelsesmedlemmer 
indenfor det sidste år.

Juliets forslag om vedtægtsændringer vedr. bestyrelsens sammensætning blev nedstemt med 31 
imod stemmer overfor 18 for stemmer. Anden halvdel af forslaget blev trukket tilbage af Juliet 
selv.

              Forslag 2: fra bestyrelsen  

Bestyrelsen foreslå en kontingentstigning på 150 kr. per halvår. Dette ønskes på baggrund af de 
stigende omkostninger ved drift at rideklubben, samt medlemmers ønske om forbedring af 
ridebund samt vedligeholdelse af dette. Bestyrelsen foreslog
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Aktive kontingenter:
Senior kontingent 1.000 kr. per halvår (stigning 150 kr.)
Junior kontingent    700 kr. per halvår (stigning 150 kr.)

Passive kontingenter:
Støttemedlem senior    200 kr. per halvår (stigning 50 kr.)
Støttemedlem junior      50 kr. per halvår (stigning 25 kr.)

Stævnekontingent:
Stævnemedlemskab    350 kr. per halvår (stigning 50 kr.)

Kommentarer fra bestyrelsen inden afstemning: 
De ekstra penge, som indtjenes ved kontingentstigning er med til at betale for kørsel af banerne 
og holde en ny bund mm. Der er pt. ca 87 rideklubmedlemmer og  280 rideskolemedlemmer og 
rideskolen indtjener størstedelen af pengene, som bruges på privatmedlemmerne. Rideskolen 
har også prisstigning i år. 

Kommentarer fra forsamlingen:
Ønske om at de ekstra pengene bliver øremærket til banevedligeholdelse. Ytring om ønske om 
saltning på selve rideområdet/færdselsveje på rideklubbens faciliteter. Det oplyses, at Henrik 
står for saltning af selve færdselsvejene. Bestyrelsen vil tage snak med Henrik og gårdejere langs 
rideklubbens færdselsveje.

Afstemning: 36 for forslaget og 12 imod, hvorfor forslaget godtager.

5. Fastsættelse af kontingent.

Er fastsat under punkt 4.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Bestyrelsen:         
Allan Petersen og Yvonne Olesen er ikke på valg i år.
Maria Poulsen og Maria Jansson ønskede genvalg
Julie Petersen ønskede ikke genvalg
Helene Carstens, Anne-Marie Hørmann og Michelle Hansen stillede op til valg.

Afstemning: Maria Poulsen 34 stemmer, Anne-Marie Hørmann 32 stemmer, Maria Jansson 29 
stemmer, Michelle Hansen 25 stemmer og Helene Carstens 21 stemmer.
Bestyrelsen består således af Allan Petersen, Yvonne Olesen, Maria Poulsen, Anne-Marie 
Hørmann og Maria Jansson. Konstitution sker på næstkommende bestyrelsesmøde.

Suppleanter:
Cecilie Holck, Helene Carstens og Michelle Hansen stillede op. 
Afstemning:Helene Carstens 38 stemmer, Michelle Hansen 28 stemmer og Cecilie Holck 33 
stemmer.
Suppleanter er derfor Helene Carstens og Michelle Hansen.

7. Valg af udvalg.
Køkkenudvalg:
Består af Bente Jensen, Lis Navntoft, Lene Skarin, Charlotte Pedersen, Jeanette Nielsen.
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Stævneudvalg:
Består af Anne-Marie Hørmann, Signe Andersen, Jane Lauritsen, Stephanie Jahn Bech, Michelle 
Hansen og Heidi Nielsen.

8. Vag af statsautoriseret revisor.
Forsamlingen vedtog at fortsætte med at bruge Henrik Degn som revisor.

9. Eventuelt.
Hvordan søger man job i rideklubben:

Ang. rideskolen valgt vi (bestyrelsen) at høre vores ansatte om stillingen som lørdags-
instruktør inden et evt. opslag. Ellers vil nye stillinger blive slået op på hjemmesiden.

Vi skal have styr på ordensreglerne:
Bestyrelsen ønsker at snarest nedsætte et ordensregel-udvalg, som vil gennemgå 
reglerne.

Folk ønsker at afholde flere fester i klubben:
Bestyrelsen har desværre ikke haft overskud til arrangering af fester og forslår et 
festudvalg. Forsamlingen vælger Emma Kok, Amanda Hansen, Charlotte Pedersen og 
Jeanette Nielsen som det nye festudvalg.

Oplysning om opstart af breddeaktivitet om mandagen kl. 18.00-19.30 på forsøgsbasis. Det er 
med to undervisere: Pia Blyitgen og Lejse Bramminge. Der vil komme madordning 
også. Opslag omkring dette tiltag kommer snarest.

Rensning af gennemsigtige tagplader i det store ridehus: 
Bestyrelsen vil tage dette op.

Ønske om faste banekørselstider:
Bestyrelsen kan desværre ikke love helt bestemte tidspunkter, men normalt køres banen 
mellem kl. 8 og kl. 9 om morgenen.

Opråb om, at springrytterne husker at lægge springmaterialet ordentlig på plads efter brug.
Opråb om, at alle medlemmer husker at samle lorte op efter ridning.
Opråb om, at det stadig IKKE er tilladt at ryge i ridehusene.

Springunderviser:
Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid diskutere springundervisere. Vi vil arbejde videre med 
medlemmernes forslag om undervisere.

Oplysning bomtræning:
Man må træne bomme på jord (de skal fysisk ligge på jorden), men der gælder samme 
regler som ved longering -der må max være 4 andre i ridehuset og der skal indhentes 
tilladelse fra alle ryttere i ridehuset.

Hunde i ridehuset:
Det er ikke tilladt at have hunde inde i ridehusene, da de kan skræmme hestene. Ikke 
alle heste er lige trygge ved hunde.


