
Referat af generalforsamling  for 
Tømmerup Sportsrideklub

d. 18/2-20

1 valg af dirigent:  
Mogens Larsen-Nielsen blev valgt l dirigent og godkendte generalforsamlingen var indkaldt re digt.

2 Formandens beretning:
Endnu  et  år  er  gået,  denne  gang  med  mig  som formand  for  klubben.  Året  har  budt  på  mange  ltag  og
arrangementer, hvilket gælder både rideskole, stævner og undervisningsudvalg. 
2019  blev  året,  hvor  TSRs  bestyrelse  opre ede  en  virksomhedsprofil  på  Facebook.  Vores  primære
informa onskilde er dog stadig hjemmesiden, så Facebook profilen er skabt for at medlemmerne ikke kommer i
tvivl  om,  hvornår  der  er  officiel  informa on  fra  bestyrelsen.  Hjemmesiden  har  fået  en  make-over,  og  vi  i
bestyrelse arbejder hårdt på at opdatere den løbende. 
Det sidste år  har vi fortsat  ha  fokus på GDPR (persondata regler), bl.a. er det ikke lladt at have offentlig

lgængelige medlemslister. Vi arbejder løbende på at levet op l alle kravene.
Vi arbejder på et årshjul, som skal synliggøre de lbagevendende ak viteter i klubben. Derved håber vi, at både
medlemmer, instruktører og udvalg kan planlægge ltag ud fra de e. 
Der er i året løb diskuteret bravt omkring omkring i Tårnby Kommunes lskudsregler, da vi frygter at miste en
stor del af vores årlige medlems lskud. Kort fortalt går ændringen ud på, at der indføres et ”hjemmehørende
kriterie” for at klubber i kommunen kan søge medlems lskud, dvs. at størstedelen af medlemmer skal være
bosiddende i Tårnby Kommune før klubben er bere get l medlems lskud. 
Året  er  som  vanligt  gået  godt  for  vores  rideskole,  der  er  meget  populær.  Rideskolen  holder  årligt  mange
arrangementer, der ltrækker en stor skare af lskuer. Sjældent har vores klub været så godt besøgt, som når
rideskolen holder stævne. I år er det blevet l to stævner, hvilket fremover vil blive l tre. Derudover a oldes
årligt Lucia, fastelavn, åbent hus og sommerskole med overnatning på hjælperne. Vi har i bestyrelse fokus på
udvikling  af  rideskolen,  så vi  ikke bliver overhælet af  andre rideskoler.  Bl.a.  derfor vi  har ops llet forslaget
omkring rideskolen kan have én fast ugentlig me i den store ridehal.
Som I nok kan huske, har der i sommers været et frygteligt uheld, hvor Caroline fik en bokslåge i hovedet og
må e sygemeldes. Hun er heldigvis sluppet fra det uden men. Sammen med Henrik har vi har e erfølgende
forbudt at lågerne lukkes, så de ikke længere kan falde ned. Der er også ophængt skilte med telefonnumre l
brug i nøds lfælde, så ingen står alene i nød i klubben. 
I 2019 mistede vi et værdsat medlem og trofast medarbejder, Leo Wede, han er savnet og vi sender vores tanker

l hans familie.
Vi har heldigvis fået Henrik l at overtage kørsel af vores baner, hvilket han gør l perfek on. 
Det sidst jeg vil blot sige en kæmpe tak l vores ansa e, udvalg, Henrik og Bente samt alle de frivillige, som
hjælper med at holde vore skønne klub i gang.
Formandens beretning blev fremlagt og godkendt.

3 Regnskab: 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og de e blev godkendt



4 Indkomne forslag:
Der var kun forslag fra bestyrelsen. 

1 - Ønske om renovering og ny bund på udendørsbanen, bestyrelsen bad om en forhåndsgodkendelse l at 
bruge mere end de kr. 50.000 de er bemyndiget l.
Forslaget gik på, om banen skulle blive i sin nuværende form eller om den skulle laves om l en 20 x 60 
bane samt fiberbund.
De e blev afslået og bad om ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen har fået et par lbud på 
projektet. 
Der skal nu undersøges hvilken bund, der skal på banen, nogle var for og andre imod en fiberbund, så der 
vil blive undersøgt forskellige typer bunde. Det blev beslu et, at banen skulle blive i sin nuværende form og
så vil man undersøge om banen skal markeres ind l 20 x 60ved dressurstævner eller om man må have den 
størrelse banen er, hvis det skrives i propor onerne. 

2 - Ønsket om en vedtægtsændring, tekst skulle ændres, så bestyrelsen igen kunne få et bankkort, det 
betyder at bestyrelsen skal have en konto mere l dankort og at der skal være to der skriver under for at 
overføre l den konto. 
Her blev det også vedtaget, at det skal tages op på ekstraordinære generalforsamling, da der ikke var nok 
fremmødte l en sådan beslutning (der skal være 2/3 af medlemmer fremmødt og det var der ikke.

3 - Rideskole i den store ridehal, da de e ikke er noget der skal vedtages på en generalforsamling, fik vi 
diskuteret for og imod, om det skulle være noget springning, store eller små hold o.s.v. og hvor mange 

mer man tænker det drejer sig om og selvfølgelig uden for det travle der. Det blev beslu et at det skulle 
være max 2 – 3 mer om ugen og bestyrelsen skulle gå videre med de e.

5 Fastsæ else af kon ngent
Bestyrelsens forslag er at kon ngentet er uændret og de e blev vedtaget

6 Valg af bestyrelse 
Bestyrelsesmedlemmer:

Maria Jansson ikke på valg
Helene Carstens ikke på valg
Kathrine Skyum-Nielsen blev genvalgt
Dorthe Dia blev genvalgt
Rikke Aase Kvist blev valgt

Suppleanter:
Lisa Almerström blev genvalgt
Kris na Hein Hansen blev valgt
Caroline Nielsen blev valgt



7 Nyt fra udvalg
Undervisningsudvalg:
Anna Svemark holdte et lille oplæg om hvad udvalget havde udre et det sidste år. Der kom 3 nye 
medlemmer l udvalget, Mellanie Larsen-Nielsen, Kris na Hein Hansen og Caroline Nielsen 

Amagerudvalg:
Nye og eneste medlemmer er Maria Jansson og Caroline Nielsen

Køkkenudvalg:
Der kom et nyt medlem l og det er Pia Bay

Ak vitetsudvalg:
Uændret

Stævneudvalg:
Der kom også et par nye medlemmer l, og det er Caroline Nielsen og Kris ne Hein Hansen

8 Valg af statsautoriseret revisor
Vi fortsæ er med Revisor Henrik Holmstrøm Degn

9 Eventuelt
Der ønskes, at det igen bliver præciseret, at der ikke er parkering foran trailerne, da det så er svært at 
komme ud. Det ønskes også at der også, at der også vil blive præciseret at der køres langsomt på området,  
der er nogle der ikke er så gode l at overholde de e.Det ønskes det skrives på hjemmesiden og der skal 
sæ es opslag op over i rideskolen og de e.

Championatvindere

Dressur hest nr. 1 Maria Jansson med 51 point
nr. 2 Anna Svemark/S nna Bay med 8 point

Dressur pony nr. 1 Marie Klamer med 10 point

Spring hest nr. 1 Mille Dia med 34,8 point
nr. 2 S nne Bay med 34,2 point
nr. 3 Marie Klamer med 25,2 point

Spring pony nr. 1 Marie Klamer med 47,8 point
nr. 2 Frida med 12 Point


