
Re  ferat af Generalforsamling  

                                        Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 19
Afholdt i Tømmerup Sportsrideklub, Skelgårdsstræde 21, 2770 Kastrup.

1. Valg af dirigent: Nynne er valgt til dirigent. Katrine tager referat.

2. Formanden aflægger beretning:  Maria beretter om Covid-19-situationen på TSR, Der
er  stort  tilslutning  til  rideskolen.  Det  er  svært  at  finde  egnede  ponyer,  der  er  stor
interesse for ridning i befolkningen. Maria takker medlemmerne for deres indsats med
at melde sig dagligt på Facebook-gruppen, Det har været svært at komme igennem hos
Tårnby kommune og der er brugt meget tid på at finde ud af hvordan arbejdsgangen er.
Paragraf  19-ansøgning,  der  er  meget  dyr.  Aktive  Facebook-grupper,  en  til
privatmedlemmer, en til rideskolen og en der dækker alle. Der har været gode stævner
og  arrangementer,  herunder  kursus  og  fælles  arbejdsdage.  Bestyrelsen  takker  alle
frivillige hjælpere og andre, der har støttet TSR i årets løb. 
Se hele beretningen sidst i referatet.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab: Det godkendes.

a) Kassekredit accepteres og godkendes. Godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag. 

Banebund: Lisa gennemgår  mulighederne og omkostningerne ved de forskellige ride-
banebunde. Se forslaget sidst i referatet.

A: ikke at gøre noget, bevare den bane som vi har nu (0 kr.)
B: lave banen med vasket grus og flis (266.200 kr.)
C: lave banen med kvartssand og fiber (250.000 kr. +bortkørsel af eksisterende to-
plag) 
D: lave banen med harpet sand og fiber (220.000 kr. +bortkørsel af eksisterende
toplag)
E: få udarbejdet §19 ansøgning og såfremt godkendt lave banen med gummigra-
nulat og kvartssand (207.000 kr. + 58.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag) 
F: få udarbejdet §19 ansøgning og såfremt godkendt lave banen med gummigra-
nulat og harpet sand (193.000 kr. + 58.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag)
G: få udarbejdet §19 ansøgning og såfremt ikke godkendt i stedet lave banen med
vasket grus og flis (266.200 kr.) 
H: få udarbejdet §19 ansøgning og såfremt ikke godkendt i stedet lave banen med
kvartssand og fiber (58.000 kr. + 250.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag) 
I: få udarbejdet §19 ansøgning og såfremt ikke godkendt i stedet lave banen med
harpet sand og fiber (58.000 kr. + 220.000 kr. +bortkørsel af eksisterende toplag)
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Re  ferat af Generalforsamling  

Der er 26 stemmeberettigede og stemmerne fordeler sig sådan:
A:1 
B:5 
C:11
D:4
H:3

Nye  lamper  og  reparation  af  eksisterende  lys: Helene  gennemgår  tilbuddet  og
nødvendigheden af at få lavet lyset. Se forslaget til sidst i referatet.

A: ikke at gøre noget, bevare det lys som vi har nu (0 kr) - 0 stemmer

B: lave lys i lille hal (54.5750 kr.) - 9 stemmer

C: lave lys på udendørsbanen (25.600 kr.) - 0 stemmer

D: lave lys både i lille hal og på udendørsbanen (80.1775 kr.) - 17 stemmer

E: søge flere tilbud, kun på lille hal, maks pris 50.000 kr. - 0 stemmer

5. Fastsættelse af kontingent: Kontingentet fastholdes.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Formand er på valg, ønsker at genopstille; Maria Jansson. Maria er genvalgt
Næstformand  er  på  valg,  ønsker  at  genopstille:  Helene  Carstens.  Helene  er
genvalgt
1.supplant Lisa S. Almerström ønsker ikke genvalg. Tak for indsatsen til Lisa
2.supplant Caroline Sandholdt Englyst Nielsen ønsker ikke genvalg. Tak for indsat-
sen til Caroline
3.supplant Kristine Hein-Hansen ønsker at genopstille. Kristine er genvalgt

Melanie Nielsen og Sille Sandeman vælges til suppleanter.

7. Valg af udvalg
◦ Undervisningsudvalg: Trine, Anna, Maria, Kristine
◦ Aktivitetsudvalg: Dorthe, Jane, Hannah, Mille, Nynne
◦ Stævneudvalg: Katrine, Kristine, Hannah, Melanie, Sille (Banetræning, rid for en

dommer, rideskolestævne, ”alternative” klasser)
◦ Køkkenudvalg: Bente, Helene, Dorthe, Mette (Rikke)
◦ Sponsorudvalg: Katrine, Rikke, Maria, 
◦ Rideskoleudvalg? 

8. Valg af statsautoriseret revisor. Vi beholder Henrik Degn
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9. Eventuelt.

• Championatspoint hører fremover ind under stævneudvalget. De sendes til Maria
til offentliggørelse på hjemmesiden. 

• Målsætning: Der tales om, hvad det er, der kendetegner klubben og hvad vores
profil er. Der ønskes en tydeligere og stærkere forbindelse mellem klubben og
rideskolen.  Konklusionen  er  TSR  fortsat  skal  afholde  stævner  og  i  høj  grad
fokusere på sociale arrangementer, der inddrager bredden. 
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Formandsberetning TSR 2021

Så blev det endelig tid til generalforsamling, selvom vi nu er et godt stykke inde i året. Sidste
år har budt på mange udfordringer, som vi ikke tidligere har drømt om, hold da op!

Som alle ved har Corona-pandemien påvirket hverdagen. Dette har især kunne mærkes for vo-
res rideskoleelever og -undervisere, rideskolen har af flere omgange været lukket helt ned. I
først omgang var rideskolen lukket i ugevis i foråret 2020, senere i månedsvis over vinteren
2020-2021. Vores elever har betalt for at holde deres plads på rideskolen, så sidste sommer
blev der afviklet erstatningstimer i stedet for sommerskole. Vi har oplevet stor interesse for ri-
deskolen og har fået mange nye navne på vores venteliste. Vi har dog også haft andre udfor-
dringer på rideskolen pga pandemien - interessen for aktiviteter, bl.a. ridning, er steget i be-
folkningen, hvilket har medført at flere har anskaffet sig deres egen pony. Derfor har det været
ekstra svært at anskaffe egnede rideskoleponyer -ponyerne er ganske enkelt blevet solgt til
private, som har kunnet betale mere for dem.

For klubmedlemmerne har pandemien også haft konsekvenser, gennem flere måneder har det
været et krav at medlemmer skulle tjekke sig ind på Facebook-tråd inden brug af klubbens
faciliteter, så forsamlingsforbuddet blev overholdt. Det har I været rigtig gode til, mange tak for
det!

Ridehallerne har været lukket - efter lidt tid åbnet for motionering af heste, men forbud mod
idrætsaktiviteter, hvilket medførte at undervisning kun kunne foregå udendørs. Dette har væ-
ret et større problem her i TSR, da vores udendørsbane er i dårlig tilstand og flere har oplevet
styrt med deres heste derud. Sidste sommer afholdt vi ekstraordinær generalforsamling og be-
sluttede at lave ny bund med gummigranulat. Dog skulle vi i bestyrelsen have forhåndsgodken-
delse fra kommunen på brug af netop dette materiale udendørs inden projektet kunne igang-
sættes. Det var lettere sagt end gjort, vi har i 5-6 måneder rykket kommunen for svar på vores
anmodning, blot for til sidst at blive henvist til en §19-ansøgning. Det er noget mere komplice-
ret end bestyrelsen har kompetencer til, hvorfor vi har søgt om bistand til udfyldelsen - men
det koster rigtig mange penge. Mere om det senere i dag...

Men der er også gode ting at berette:
TSR har klaret sig godt økonomisk gennem krisen, faktisk så godt at vi ikke har kunnet søge
om (slet om) hjælpepakker.
Under nedlukningen har bestyrelserne i rideklubberne på Amager fundet sammen og har nu en
fælles gruppe, hvor vi kan stille spørgsmål og dele erfaringer. Tak for initiativet KRK.
Vi har oprettet en lukket Facebook-gruppe for medlemmer af klubben TSR, hvor vi kan give in-
formationer. Vi har også oprettet en Facebook-gruppe til rideskolen, så vi i bestyrelsen og in-
struktørerne hurtigt  kan give beskeder  til  eleverne  og forældre.  Begge dele  fungerer  rigtig
godt. Vores hjemmeside fungerer stadig som primære informationskilde, men det er nu muligt
at reklamere for nye beskeder via Facebook.
Vi har imellem nedlukningerne afholdt nogle rigtig gode stævner, arbejdsdag og kursus/clinics.

Afsluttende vil jeg gerne sige mange tak for vores omstillingsparate instruktører, frivillige og
Henrik og Bente for samarbejde i et år, der ikke har været som andre.
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Forslag til den ordinære generalforsamling vedr. ny bund på udendørsbanen 

Kære medlemmer

På den ekstraordinære generalforsamling sidste sommer blev det ved afstemning besluttet, at
udendørsbanen laves om og toplaget skulle skiftes til gummigranulat. Vi har ansøgt om for-
håndsgodkendelse i Tårnby Kommune, men fik først efter næsten et halvt års skriveri besked
om, at dette kræver udarbejdes af en §19 ansøgning. Da ingen i bestyrelsen har erfaring med
disse og klubben evt. vil kunne hæfte økonomisk ved forkert juridisk ansøgning, ønsker besty-
relsen juridisk bistand til udarbejdelse af ansøgning. Vi har derfor kontaktet flere forskellige
konsulenter og erfaret at dette vil medføre en væsentlig merudgift (op til 58.000 kr). Det skal
desuden bemærkes, at selvom vi få udarbejdet en §19 ansøgning, er det ikke sikkert, at den
bliver godkendt i Tårnby Kommune. Bestyrelsen har derfor behov for afstemning ved general-
forsamling om, hvorvidt medlemmerne ønsker at vi arbejder videre på sagen. 
Derfor har også vi genansøgt de tidligere tilbud på forskellig toplag til udendørsbanen, som kan
læses nedenfor. Punkter til afstemning findes til sidst i dette dokument. 

Vasket grus og flis 
Dette er det samme toplag, som vi har på udendørsbanen i dag. 

Fordele: 
• Kendt materiale, derfor nemt at anskaffe ekstra i fremtiden
• Billige materialer Ikke ekstra omkostning ved afskaffelse (ikke miljøafgift, som ved gum-

mi eller fiber) 
Ulemper: 

• Kræver meget vand for ikke at støve
• Organisk bund der vil kræve løbende opfyldninger
• Kan blive glat i regnvejr Kan blive tung i tørvejr 

Pris: 266.200 kr. 

Tilbuddet omfatter: Det eksisterende toplag og stenmel bortgraves, og der graves 3 nye sin-
gelsdræn a 60 meter i længden og 60 cm i dybden, forenden af ridebanen modsat indgangen
graves 1. dræn på 20 meter i længden og 60 cm i dybden, hvor der etableres en faskine på 10
meters længden, 4 meter bred og 3 meter i dybden. Jord fra dræn og faskine bortføres. Materi-
aler til nyt toplag anvendes 0/32 knust tegl til regulering af nye dræn, til mellemlag oven på
tegl anvendes 0/4 stenmel som tromles til fast underlag, sluttelig ligges 0/4 vasket grus som
toplag. 

Fiberbund m. kvartsand 
Dette er den samme toplag, som den vi har i det store ridehus. 

Fordele: 
• Bliver meget sjældent glat 
• Tåler store mængder vand
• Støver ikke ret meget 
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Ulemper: 

• I perioder uden regn vil det kræve meget vanding
• Kan blive tung, hvis den mangler vand
• Samme bund som i ridehuset, hvilket betyder at hestene ikke bliver varieret i belastning

af benene
• Meromkostning ved afskaffelse grundet miljøafgift

Pris: 250.000 kr. 

Tilbuddet omfatter: Afrømning af gammel toplag, der køres internt og tippes i bunke uden for
banen. (Hvis materialerne ønske bortkørt/evt. solgt, vil de være behjælpelige med dette). Leve-
ring og nedgravning af 450 m (7 strenge) ø 110 mm drænrør kl. sn 8. Drænet nedgraves i eksi-
sterende lag af genbrugsstabil (tegl/beton) og lægges med 0,3% fald mod grøft (samme fald
som banen) og direkte udløb til grøft. Afretning af eksisterende stenmel (snit på 7-8 cm) samt
levering og indbygning 74 ton (4 cm) stenmel (som eksisterende). Levering og indbygning af
260 ton (12 cm) kvartssand. Levering, spredning og nedfræsning af 3000 kg hvid geopad med
30% fiber. 
(Alternativ med harpet sand med lavt lerindhold i stedet for kvartssand, inkl. geopad m. fiber.
220.000 kr.) 

Gummigranulat m. kvartsand 
Gummigranulat  er  små gummistykker  på størrelse  med småsten.  Gummigranulatet  lægges
sammen med kvartsand, som er den samme type sand som findes i det store ridehus. Vi har
med stor tilfredshed redet på en testbane. Det er ikke den samme type gummimateriale, som
har  været  i  andre  klubber  i  Storkøbenhavn.  Materialet  bruges  i  stort  omfang i  England til
helårsbaner. Testbanen bruges til dagligt af militaryryttere, der springer 1,30 m. Bunden skulle
være rigtig god at springe på. 

Fordele:
• Støver ikke 
• Kræver minimal vandig 
• Skridsikker i både våde og tørre perioder

Ulemper: 
• Meromkostning af afskaffelse grundet miljøafgift 
• Ukendt materiale for os 
• §19 ansøgning 

Pris §19-ansøgning: 38.000-58.000 kr. ekskl moms 
Pris for banen efter §19-ansøgning: 207.000 kr.

Tilbuddet omfatter: Afrømning af gammel toplag, der køres internt og tippes i bunke uden for
banen. (Hvis materialerne ønske bortkørt/evt. solgt, vil de være behjælpelige med dette). Leve-
ring og nedgravning af 450 m (7 strenge) ø 110 mm drænrør kl. sn 8. Drænet nedgraves i eksi-
sterende lag af genbrugsstabil (tegl/beton) og lægges med 0,3% fald mod grøft (samme fald
som banen) og direkte udløb til grøft. Afretning af eksisterende stenmel (snit på 7-8 cm) samt
levering og indbygning 74 ton (4 cm) stenmel (som eksisterende). Levering og indbygning af
130 ton (5 cm) kvartssand. Levering og indbygning af 67 m3 (5 cm) gummigranulat (riders 4
seasons) 
(Alternativ med harpet sand med lavt lerindhold i stedet for kvartssand, inkl. gummigranulat.
193.000 kr.) 
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Forslag til den ordinære generalforsamling vedr. belysning 

Kære medlemmer 
Belysning i denne lille ridehal og på udendørsbanen er defekt. Nogle lamper er gået i stykker
og kan ikke skiftes, da de ikke længere forhandles. Vi har fået tilbud fra vores faste elektriker,
som kender vores forhold og elektricitenen i klubben. Vi har endnu ikke modtaget tilbud fra an-
dre elektrikere. 

Lille hal
Tilbuddet indeholder.: Demontering af gamle lamper og bortkørsel til genbrugspladsen. Leve-
ring og montering af nye LED highbay LED lamper på 70W. disse lamper har en forvente leve-
tid på optil 50.000timer. Der er medtaget lift i dette tilbud. 

Pris 54.575 kr. 

Udendørsbanen
Tilbud på udskiftning af 3 stk. lampe med kviksølvs lyskilder. (Disse kan ikke længer købes) Til-
buddet indeholder.: Demontering af gamle lamper og bortkørsel til genbrugspladsen. Levering
og montering af 3 stk. asymmetrisk 160W tempo projektør. (De gamle lamper bruge ca. 1800W
pr. lampe i timen). Disse lamper har en forvente levetid på 70.000 timer. Lift til arbejdet er in-
kluderet i tilbuddet. Pris 25.600 kr 

Begge dele: 80.1775 kr. 
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