
Referat af ordinære generalforsamling  for 
Tømmerup Sportsrideklub

d. 21. februar 2022

1. Valg af dirigent:  
Katrine Skyum-Nielsen blev valgt l dirigent og godkendte generalforsamlingen var indkaldt re digt.

2. Formandens beretning:
Endnu et år er gået. Der er sket meget, jeg er blevet mor... men det skal vi ikke tale om i dag ;)
Vi slap med en kort nedlukning af rideskolen i starten af året, og forhåbentlig bliver det den allersidste
nedlukning. Men rideskolen har, som al d, kørt godt. 
Tårnby Kommune har afstået fra at have ungdomsskole om mandagen. I  stedet har vi nu flere hold på
rideskolen, og vi har stadig venteliste.
Vi  har  sagt  farvel  l  beslagsmed  Tino,  og  goddag  l  Nynne.  Vi  takker  Tino  for  et  mangeårigt  godt
samarbejde og håber på at få det samme med Nynne. 
Selvom året stadig var præget af Corona, så fik vi a oldt flere klubstævner, et enkelt rideskolestævne, flere
kurser i både spring og dressur, arbejds-weekend, Lucia optog og højdespring med julehygge. Vi håber på
mange flere begivenheder i år, hvor restrik onerne er ophørt.
Vi har fået fibernet, nyt lys og ny udendørsbane. Som I jo ved, blev betalingen af den nye udendørsbane
noget  værre roderi.  Vi  forventede kommunalt  lskud l  dækning af  den sidste  del  af  regningen,  men

lskuddet blev først udbetalt  her ved årsski et, altså måneder senere. Vi fik medlemmernes accept og
ansøgte  banken  om  kassekredit,  så  banemand  kunne  få  den  sidste  del  af  sin  betaling.  Vi  fik  aldrig
kassekredi en. Men vi har fået lskuddet, og alle restancer er betalt. Vi er endelig ovenpå igen...
Vi er begyndt på opfriskning af den store ridehal, dog barrieren skal olieres færdig. Og nu når økonomien

llader det, kan vi få sat plader op på resten af barrieren, så den bliver ensartet. Forhåbentligt kommer der
masser af sponsorskilte op på pladerne. 
2022 blev desværre året hvor vi har oplevet flere medlemmer, der ikke har overholdt ordensreglerne eller
ha  adfærd, der genere andre medlemmer. I den d, som jeg har været med i bestyrelsen, har jeg ikke
oplevet så mange klager på én år. 
Lad os være fælles om at gøre TSR l et trygt og godt sted for alle.
Til sidst vil jeg sige tak l vores ansa e, vores udvalg og frivillige hjælpere, der igen i år har gjort TSR l en
skøn klub. Og tak l Bente og Henrik for godt samarbejde. 

Formandens beretning blev fremlagt og godkendt. Det blev påpeget at vi også har a oldt førstehjælpskursus.

3. Regnskab: 
Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og de e blev godkendt
Indtægter omkring 2 millioner kr. sidste år, i 2020 var det 1,8 millioner, da vi fik mere i lskud. 
Daglig dri  brugt mindre. Lokaleomkostninger øget grundet forbedringer (brugt 277.000 kr. på ridehusbund
og 70. 000 kr. på lys). Der har været lavere udgi  l lønninger. Administra ve omkostninger uændret.
Omkostninger i alt 2,2 millioner kr., hvilket giver årsresultat på -180.000. 



4. Indkomne forslag:
Der er ingen forslag.

5. Fastsæ else af kon ngent
Bestyrelsen har ikke nogle forslag i forhold l kon ngentet. 
Vi ønsker at øge samarbejde med de andre Amager-klubber. Amager-klubberne arbejder på et fælles 
amager kon ngent, så klubberne kan bedre samarbejde.
Der blev talt om et undervisningskort, s gning af prisen på dagskort og/eller et særligt medlemskon ngent,

som bliver taget l overvejning i bestyrelsen. Kon ngent ændringer kan førs tages op l næste 

generalforsamling jf. vores vedtæger.

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 ønskede ikke valg
Melanie Nielsen nyvalgt

Suppleanter:
Kris ne Hein-Hansen blev genvalgt
Sille Sandeman blev genvalgt
Mille Dia nyvalgt

7. Valg af udvalg
Undervisningsudvalg:
Består af Trine Bramminge, Maria Jansson, Kris ne Hein-Hansen, Chris ne Winther og Mille Dia

Ak vitetsudvalg/Festudvalg:
Består af Dorthe Dia, Hannah Tersbøl, Mille Dia og Emma Petersen

Stævneudvalget:
Består af Katrine Skyum-Nielsen, Sille Sandeman, Hannah Tersbøl, Kris ne Hein-Hansen, Melanie Nielsen og
Nikoline Hein-Hansen.

Køkken  u  dvalget:  
Består af Bente Pedersen, Helene Carstens, Dorthe Dia og Me e 

Sponsorudvalg:
Består af Katrine Skyum-Nielsen og Maria Jansson

Rideskole  u  dvalg:   som kan blive involveret i klubben, som er i gang med at blive lavet.



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

9. Eventuelt

Målsætning
Bestyrelsen arbejder med målsætning for TSR og har noteret følgende:

Målsætning overordnet
Vi er en middelstor rideklub, der prøver at dække den store interesse for ridesporten på bedst mulige måde
og samle ry ere på tværs af alderstrin. Vi er en klub, der brænder for ridesporten.
Målsætning rideskole

 Sikkerhed skal  komme i  første  række,  og  grundlæggende  kendskab  lært  på vores  rideskole  vil
mindske risiko for uheld med og omkring heste.

 Alle vores elever skal lære grundlæggende kendskab l hesteadfærd, hestepleje, hestevelfærd og
hvordan man håndterer en hest, både under ridning og stalden.

 Alle  vores  elever  skal  have  forståelse  for,  at  en  hest  er  et  levende  dyr,  og  den  kan  reagere
anderledes end forventet.

 Vores rideskole skal være et trygt sted for alle.
 Vores elever skal have god omgangstone, rumme forskelligheder og være hjælpende overfor andre.

De e fremmes bl.a. af vores passer-ordning, hvor de dyg gste elever er med l at forme stemning
og læring for de øvrige elever. Venskaber skal kunne dannes på trods af alder og rideevner formes
gennem dagligt samarbejde, rideskolens arrangementer og stævner.

Målsætning rideklub
 At  videreudvikle  elever  fra  vores  rideskolen  l  klubmedlemmer  og  dyg ge,  hæderlige

sportsudøvere, der respekterer hesten, sportens regler og de e ske retningslinjer omkring ridning
og hestevelfærd.

 At fastholde interessen i ridesport for børne- og juniorry ere gennem den daglige træning med
kompetente undervisere, sociale arrangement, kurser og ridestævner.

 Plads l bredden og eliten ved at have undervisning af høj kvalitet på forskellige niveauer og kurser.
 Respekt for hest og hinanden, god omgangstone, empa , imødekommenhed og hjælpsomhed
 Fremme den sportslige udvikling hos medlemmer ved stævnea oldelse

Forsamlingen diskuterede dere er om rideskolen kan inddrages mere.  Rideskolen skal  med l  stævner

både i spring og dressur, da vi har oplevet at rideskolepigerne har ha  stor glæde af det. Evt. kæpheste-

stævner, såfremt der er interesse. Stævneudvalget og bestyrelsen arbejder om at lave kursus i “Hvordan

man  går  l  stævne”  og  ”Hvordan  hjælper  man  l  stævner”.  Fremover  vil  TSR  primært  holde  én

dagsstævner,  så  vi  ikke  skal  lukke  ridekolen  om  lørdagen.  Mesterskabsstævner  vil  fortsat  være  to-

dagsstævner.



Høringssvar vedr. kommunens planer om udvidelse af Kirs nehøj:

Bestyrelsen fremlægger følgende udkast l høringssvar: 

”Tømmerup Sportsrideklub (TSR) er blevet opmærksom på Tårnby Kommunes forslag l lokalplan 152.

TSR er en rideklub fra 1979 med 400 medlemmer. Omkring 300 af disse modtager undervisning i klubbens

rideskole på klubbens egne heste. Rideskolen har i øjeblikket en venteliste på 50. De elever, som melder sig

ind nu, venter 6 måneder, før der er plads.

Hovedparten af medlemmerne er fra Tårnby Kommune. Særligt de unge medlemmer (og deres forældre) er

glade for TSR, fordi de kan komme l rideklubben og de omkringliggende opstaldningssteder fra Pilegårds-

og Løjtegårdskvarterne ad sikre cykelruter.

TSR oplever, at der er  en stor mangel på egnede opstaldningssteder  omkring klubben,  hovedsageligt  i

Tømmerup Landsby. Opstaldningssteder længere væk fra klubben er grundet den lange distance og ikke

sikre  rideveje  ikke  på  samme  måde  relevante  for  medlemmerne.  De  manglende  opstaldningssteder

medfører, at mange unge elever bliver ‘hængende’ på rideskole i stedet for at ride på en hest opstaldet på

en af gårdene i landsbyen.

TSR bifalder, at det fremgår af forslaget l lokalplan, at Tømmerupvej bliver lukket. Det betyder, at de af

klubbens medlemmer, som har deres hest opstaldet i den østlige del af Tømmerup Landsby, får en langt

sikrere vej l TSR. Den kommende lukning af Ugandavej ved Plantorama vil  nemlig betyde, at en mere

sikker (men lang) vej for hestene fra den østlige del af Tømmerup Landsby l TSR er forsvundet.

TSR er derimod meget bekymret for, at  en del hestefolde fortrænges fra Tømmerup Landsby af et nyt

industriområde. Det vil betyde ringere vilkår og færre pladser l opstaldning af heste omkring TSR. Det vil

alt andet lige give en længere venteliste på rideskolen - og en del børn og deres forældre vil måske l sidst

opgive overhovedet at komme i gang med at ride i en nærliggende rideklub. Vi tør godt lægge hovedet på

blokken og sige, at de af kommunens børn, som får (part på en) hest og lærer det ansvar at håndtere et så

stort dyr, meget, meget sjældent vil belaste kommunens budge er l unge med problemer af den ene eller

anden art.

TSR ønsker, at kommunen i videst muligt omfang forsøger at indtænke en erstatning for de hestefolde, som

nedlægges og ersta es af industri. TSR kan se, at kommunen lægger op l, at der skal være nogle grønne

bufferzoner rundt om industriområdet. TSR opfordrer l, at kommunen udvider disse grønne bufferzoner

og anvender dem l, at der kan græsse heste på dem - i det mindste om sommeren. På den måde kan TSR

og  Tårnby  Kommune  måske  undgå,  at  de  opstaldningspladser,  som i  forvejen  er  en  stor  mangelvare

omkring rideklubben, vil reduceres yderligere.

TSR deltager gerne i  et møde, hvis det er nødvendigt, hvor klubben kan skitsere, hvordan de udvidede

grønne bufferzoner kan anvendes l heste.”

Udkastet blev godkendt og vil blive sendt afsted.



Championatsuddeling

Obs man skal min. have 10 championatspoint for at blive placeret.

Spring hest: 1. plads Sille Sandeman på Rex med 49 point

2. plads Charlo e Jespersen på Aragon med 33,2 point

3. plads  Marie Klammer på Simply med 10 point

Dressur hest 1. plads Julie jensen på Egmont med 28 point

2. plads Nynne Navnto  på Satsmo med 18 point

3. plads Maria Jansson på Satsmo med 10 point

Dressur pony 1. plads Mathilde Aaes Kvist på Zak med 14 point


