TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB
Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup

Referat af Ordinær Generalforsamling
Mandag d. 23. februar 2015
Tilstede var 38 medlemmer og der var videregivet 5 fuldmagter.

Dagsorden
1. Valg af dirigent:
Den valgte dirigent blev Pia Blyitgen

2. Formanden aflægger beretning:
I 2014 afholdte vi i alt 6 stævner med et middel antal deltagere, og et enkelt
stævne blev aflyst pga. lille tilslutning. Til stævnerne har der næsten hver gang
manglet hjælpere, hvorfor I opfordres til at hjælpe til fremover,, det også muligt
at hjælpe selvom man ikke selv skal starte stævne. Afholdelse af stævner i
vores klub er det svært, da vi ikke helt kan hamle op med de store klubber, der
pga. bedre faciliteter og flere hjælpere kan afholde stævner næsten månedligt.
Vi har på nuværende tidspunkt et par og halvfjers aktive medlemmer i
rideklubben og derudover vores passive, pensionist- og stævnemedlemmer,
hvilket er et pænt antal ift. tidligere år. Dette kan vi tydeligt se, da opstået
myldretid i ridehallerne sidst på eftermiddagen.
Vi har i 2014 investeret i nyt vandingsanlæg til udebaner og til den store
ridehal, indrettet 1. salen med kontor og mødelokale, vedligeholdt den store
udendørsbane og den store ridehal med ridebaneflis og totalrenoveret den lille
ridehals bund efter vandskade. Vandskaden i den lille hal skyldes en fejl i
kommunens pumpestation, så vores hal blev oversvømmet med kloakvand.
Udbedring af skaden skete for kommunens forsikrings regning.
Vi er i gang med kontraktforhandlinger med Henrik og Bente Pedersen, og vi
håber på at færdiggøre snart, måske indenfor en måned.
Rideskolen har klaret sig fornuftigt i 2014 på trods af, at der har været
vanskeligheder med den nye skolereform. Vi har måtte åbne de tidlige ridehold
for elever ned til 5 år, da de store piger er længe i skole. Rideskolen har afholdt
de to traditionelle stævner med fuld tilslutning og rigtig mange tilskuere.
Rideskolen har også afholdt Lucia optog og den årlig overnatning ifm.
sommerskolen og sommergræs for rideskoleponyerne.
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Der har dog også været kedelige episoder i rideklubben sidste år, og
bestyrelsen har givet et voksent medlem en skriftelig advarsel for overtrædelse
af ordensreglerne. Der er stadig en klagesag under behandling, som den nye
bestyrelsen må arbejde videre med.
Jeg takker vores ansatte for deres god indsats i året, især Caroline Skovbach,
som har gjort et stort stykke arbejde ifm. skolereformen og omflytning af elever
og ridehold.
Til sidst vil jeg kort opsummere de ændringer, som jeg har været med til i de 4
år, hvor jeg har været formand:
• Totalrenovering af den lille ridehals bund
• Udvidelse af antallet af rideskoleponyer fra 10 til 13
• Renoveret rideskolekontoret og ponypasser-lokalet, hvor vores rideskolepassere har fået egne skabe til deres udstyr
• Renovering af rytterstuen
• Totalrenovering af køkkenet med opsætning af skillevæg ind mod
rytterstuen
• Renovering af 1. sal med opsætning af skillevæg, der adskiller det nye
mødelokale fra det nye sekretariatet
• Renovering af dommertårnet
• Anskaffelse af tre nye vandingsanlæg til udebaner og den store ridehal
• Renovering af handicaptoilettet og badefaciliteter, som vi er forpligtet til at
have, når vi har ansatte
Til sidst vil jeg gerne opfordre de medlemmer, som overvejer at stille op til
bestyrelsen, at mærke efter om de er rigtigt motiverede. Arbejdet i bestyrelsen
er meget omfattende, adskillige timer ugentligt. I de 4 år, hvor jeg har været i
bestyrelsen, har der været 17 medlemmer bestyrelsen. Driften af rideklubben
har bedst af, at der er nogle gennemgående bestyrelsesmedlemmer, så der er
en vis kontinuitet i arbejdet. Det er kun Maria Jansson og mig selv, som ikke er
udskiftet i bestyrelsen i de 4 år.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab:
Det eneste spørgsmål til regnskabet er, hvorfor lønninger er slået sammen til én
samlet post? Til dette svare kassereren, at revisoren har gjort opmærksom på,
at de skal samles grundet persondataloven.
Regnskabet blev godkendt.
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4. Behandling af indkommende forslag:
Forslag 1 fra Trine Bramminge og Kirsten Michaëlis:
”Indførelse af betalingsordning til fremmed rytter om søndagen, f.eks.
klippekort med klip til kr. 50,- så fremmed ryttere på TSR medlemmers heste
kan springe om søndagen, på lige fod med de fremmed ryttere der rider rider
tirsdage og kurser.”
Forslaget blev vedtaget, dog med en enkelt ændring, således at reglen nu er:
Det er muligt for fremmed rytter at ride en TSR medlems hest til egen spring
om søndagen, dog skal hestens ejer og/eller part, som er fuldgyldigt medlem af
TSR, være tilstede under ridtet. Betalingen for dette vil være 50 kr. pr. gang,
som enten ligges i postkassen i en kuvert med navn eller indsættes på klubbens
konto: 5325-0241622, inden den weekend man ønsker at ride. Ved
bankoverførsel skal betalingen være tydeligt mærket med rytterens navn.

Forslag 2 Nynne Navntoft og Cecilie Holck:
”Da problemet for mange stævneryttere, der ikke selv har en trailer, ofte er at
finde en trailer man kan leje, har vi et forslag om at rideklubben kunne købe en
trailer, som kan lejes ud til medlemmer for et beløb (fx 200 kr. for en weekend).
Vores springtræner Joost Martens har en trailer til salg for 25.000, der er i
meget pæn stand og god kvalitet. Dette kunne være en mulighed hvis det
bliver besluttet at klubben kan få lov til dette. Hvis beløbet er 200 kr. pr.
weekend er pengene tjent ind igen på 2-3 år, alt efter hvor ofte den vil blive
lejet ud.
Der skal selvfølgelig være en ansvarlig for hvem der lejer traileren og hvornår,
og som samtidig tjekker op på, at den bliver afleveret i ordentlig stand. Dette
ville være oplagt at det skulle være et bestyrelsesmedlem. Vi har tænk på at
der kunne blive hængt en kalender op, hvor man kunne skrive sig på, så det er
først til mølle princip og der ikke er nogen der bliver valgt frem for andre. Dette
kræver dog at alle medlemmer respektere denne kalender og ikke ødelægger
den! Samtidig skal betaling være gjort INDEN man lejer traileren (via
bankoverførelse).
Den ansvarlige for trailer udlejning (et bestyrelsesmedlem) skal stå for
bookning, at betalingen er i orden, og have en evt. nøgle til en lås til traileren,
som kan udleveres fx fredagen op til den weekend den skal lejes eller når det
passer. ”
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Forslaget blev ændret til, at en gruppe (Anette Christiansen, Nynne Navntoft og
Cecilie Holck) skulle undersøge muligheden herfor, samt tjekke
forsikringsomkostninger, udlejningsregler mv. Endvidere blev det besluttet, at
det er et ikke er et medlem af bestyrelsen, der skal stå for denne ordning,
såfremt der bliver købt en trailer. Foreslaget blev vedtaget. Gruppen vender
tilbage til bestyrelsen, når de har undersøgt tingene.
Samtidig vil bestyrelsen undersøge mulighederne for en såkaldt
”stævnetilskudsordning”.

5. Fastsættelse af kontingent:
Der blev ikke foretaget ændringer i dette punkt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bestyrelsen:
Allan Pedersen
Anne-Marie Hørmann
Maria Jansson
Helene Carstens
Michelle Mindedal Hansen

Ønsker ikke genvalg
Ikke på valg
Ikke på valg
Ønsker genvalg
Ønsker genvalg

Der skulle vælges 3 medlemmer til bestyrelsen, og følgende medlemmer
ønskede at stille op til valg:
Anders Ladegaard
Cecilie Holck
Stig Christiansen
Helene Carstens
Michelle Mindedal Hansen
Stemmefordelingen blev således:
Stig Christiansen
Michelle Mindedal Hansen
Cecilie Holck
Helene Carstens
Anders Ladegaard

38
25
23
22
21

stemmer
stemmer
stemmer
stemmer
stemmer
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Bestyrelsen består herefter af:
Anne-Marie Hørmann
Maria Jansson
Stig Christiansen
Michelle Mindedal Hansen
Cecilie Holck
Da ingen andre ønskede at stille op til valg som suppleanter end Helene
Carstens og Anders Ladegård er disse valgt ind som suppleanter.
Bestyrelsen konstitueres sig på næstkommende bestyrelsesmøde.

7. Valg af udvalg:
Stævneudvalg:
Maria Jansson
Cecilie Holck
Anders Ladegård
Jane Lauritsen
Amalie Christiansen
Mathilde Torp Dandanel
Anette Christiansen
Køkkenudvalg:
Karina (Milucas mor)
Bente Henriksen
Marion Larsen

8. Valg af Statsautoriseret Revisor
Det blev besluttet, at vi fortsætter med Henrik Degn.

9. Eventuelt:
1. Matilde Torp Dandanel spurgte til afholdelse af loppemarked, som hun
sammen andre vil forsøge at arrangere et loppemarked, måske i forbindelse
med afholdelsen af et stævne.
2. Kirsten Michäelis spurgte til, om der var mulighed for at få opsat et spejl ved
siden af porten, og dette ville bestyrelsen undersøge prisen for.
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3. Heidi S.K. Nielsen spurgte til et ur på udendørsbanen, og dette vil blive opsat
snarest.
4. Slutligt blev championaterne uddelt:
Dressur:
Pony:

1. Caroline Mathilde Lauritsen / Filur
2. Caroline Mathilde Lauritsen / Moonshine
3. Mie-Kristine Eeg / Tzar

177 point
60,7 point
7 point

Hest

1. Pia Blyitgen / Roxy
2. Pia Blyitgen / Barozzi
3. Maria Vorup Rasmussen / Lipton

56,4 point
32 point
10,2 point

Pony:

1. Caroline Mathilde Lauritsen/ Moonshine
2. Caroline Mathilde Lauritsen / MC. Claude
3. Caroline Mathilde Lauritsen / Filur

107,4 point
13 point
7 point

Hest:

1. Amalie Christiansen / Vanida
2. Caroline Mathilde Lauritsen / Cailex
3. Julie Petersen / Cabrina

36,8 point
17 point
16 point

Spring:

Vi ønsker alle championats vinderne STORT Tillykke

Bestyrelsen vil gerne takke for fremmødet samt en god ro og orden.

Referent Michelle Mindedal Hansen
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