
Møde: Ordinær general forsamling 

Dato: 11 August 2020 

Tid: 19:30 

 

Formanden byder velkommen. 

 

Pkt. 1 

 

Valg af dirigent: Katrine Dreyer 

 

Valg af referent: Sara Lorenzen 

 

Valg stemmetællere (1): Sofia Rosenlund 

Valg af stemmetællere (2): Sophia Heinrichas Sundgreen 

 

Dirigent Katrine Dreyer konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og mødet kan starte. 

 

Pkt. 2 

Formand Inge-lise Lorenzen læser bestyrelsens beretning 2019/2020 op. 

Beretningen godkendes. 

 

Pkt. 3 Godkendelse af årsregnskab og budget for indeværende regnskabsår 

Kasserer Karin Dreyer fremlægger regnskabet. 

Spørgsmål til regnskabet: 

 

Anette Neerup Jacobsen spørger indtil om regnskabet kan sendes ud i bedre tid. 

Karing Dreyer svarer at regnskabet har ligget tilgængeligt på klubbens hjemmeside i længere tid. 

Anette Neerup Jacobsen foreslår at regnskabet sendes ud via mail for fremtiden. 

Karin Dreyer svarer at det er en god løsning. 

 

Anette Neerup Jacobsen spørger ind til ,hvad der kan skyldes medlemtallets fald. 

Karin Dreyer svarer at der har været et dyk i forhold til medlemstallets grundet covid-19 

nedlukningen. Af samme grund er der et fald i indtjeningen på stævner, arrangementer og i Café 

Tutten. Næste års regnskab ser sort ud og der er et underskud på 126.000 kr. 

Anette Neerup Jacobsen spørger hvordan underskuddet kan blive tjent ind igen. 

Karin Dreyer svarer at underskuddet skal dækkes af de kommende arrangementer i klubben, som 

Sara og Cecilie er i fuld gang med at arrangere. Ydermere kan klubben snart få penge fra aktivitets 

tilskuddet, som klubben først kan få når årets ordinære generalforsamling har været afholdt. Den 

oprindelige skulle have været afholdt i marts måned 2020, men blev aflyst grundet covid-19 

nedlukningen. 

Anette Neerup Jacobsen spørger hvor mange penge klubben får i tilskud. 

Karin Dreyer svarer at klubben regner med at modtage omkring 125.000 kr. i aktivitets tilskud og 

det beløb sammen med indtjeningen på arrangementer formoder hun at underskuddet kan blive 

dækket. Klubben har før kunne hente tabte penge ind på denne måde. Der skal spares, men der er 

ikke planlagt større udgifter i den kommende tid andet end at der skal købes sadler ind til hestene. 

Anette Neerup Jacobsen svarer at det jo ikke ser så sort ud igen og roser ”sammen hver for sig” 

ugen. 

Cecilie Simone Toft fortæller at der er flere lejre på vej, som rytterne kan tilmelde sig til og at der 

vil blive arbejdet hårdt på at tjene penge ind til klubben. Klubben er lidt udfordrede i forhold til 

hvor mange personer der kan overnatte i gildesalen i forhold til covid-19, så der vil blive tænkt i 

alternativer. 

Frederikke Haagen spørger om der kommer klubstævner i år. 



Cecilie Simone Toft svarer at der grundet corona kun er planlagt rideskolestævner i dette år. 

Helene Broz siger at hun glæder sig og håber på at hun snart kan komme til klubstævne på BNR. 

Frederikke Haagen spørger ind til om man eventuelt kunne sove i telt på ridelejrene i forhold til 

covid-19 retninglinjerne i forhold til krav om afstand osv. 

Cecilie Simone Toft svarer at telte før har været med i overvejelserne når der har skulle afholdes 

ridelejre, men at hærværks episoderne og balladen i den forbindelsen før har gjort at det ikke har 

været en tryg løsning. Efter der er kommet ro på fra den side er teltene i spil igen når der skal 

planlægges ridelejre. 

Anette Neerup Jacobsen fortæller at det er et dejligt kvarter og at hun føler sig tryg. 

 

Regnskabet godkendes. 

 

Pkt. 4 Forslag til overskuddets fordeling eller underskudets finansiering 

Karin Dreyer forklarer at når klubben ikke har noget overskud er der derfor ikke noget at dele ud af. 

Budgettet ser sundt ud. 

 

 Pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen har ingen forslag og fastholder kontingenten. 

 

Pkt. 6 Indkomne forslag 

Ingen. 

 

Pkt. 7 Valg af bestyrelse samt suppleanter 

Vælges (2 årig) til bestyrelses medlemmer 

Næstformand Jaroslav Broz - Valgt 

Kasserer Karin Dreyer - Valgt 

 

Vælges (1 årig) til suppleanter 

Mia Michelle Boserup stiller op – Valgt 

Nadja Sofie Købke stiller op 

Ditte Rude Hansen stiller op 

Pia Malene Christensen stiller op – Valgt 

 

Pkt. 8 Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslår Charlotte Kjær. 

Charlotte Kjær - Valgt. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

Anette Neerup Jacobsen foreslår at der kigges på klubbens vedtægter, så forældre kan få stemmeret 

på deres børns vegne. 

 

Katrine Ejsing spørger hvorfor klubben ikke har privat opstaldning. 

Cecilie Simone Toft svarer at klubben har haft det en gang, men at det gav for meget uro imellem 

rideskole afdelingen og privat afdelingen. Feks. Gjorde privat rytterne krav på de bedste folde, 

striglepladserne i rideskolens undervisnings tid osv. 

Bestyrelsen har valgt at gå mere op i det sociale og samle medlemmerne om rideskolens heste. 

Med skoleheste kan vi aktivere flere børn og unge. Hvor imod en privat hest sjældent aktiverer 

mere end to ryttere. Det ville også kun være få bokse vi kunne leje ud til privat ryttere, da 

rideskolen jo skal bruge rideskoleheste til undervisningen og i tilfælde af sygdom er det vigtigt at 

have en større hestebestand, så vi kan skåne hestene. Samtidig er det også rart for rytterne at have et 

bredere udvalg af heste at vælge imellem. 

Helene Broz tilføjer at en rideskole hest tjener flere penge ind til klubben end en privat hest gør. 



Cecilie Simone Toft giver Helene ret. Skoleheste giver bedre økonomi og sammenholdet bliver 

bedre igennem fælles interesser og her er det hestene. 

Anette Neerup Jacobsen fortæller at hun godt kan forstå at det kunne give problemer at have privat 

heste i stalden. 

Heidi Topp fortæller at pænt ud sagt bliver folk nogle snobber når de får deres egen hest. 

 

Katrine Ejsing spørger hvorfor part stoppede. 

Cecilie Simone Toft svarer at det ikke fungerede da rytterne ikke kunne magte opgaven eller hesten 

alene uden en underviser. Det gav samtidig for meget uro i stalden, hestene blev stressede og der 

opstod uheldige situationer på banen. 

 

Katrine Ejsing ønsker et bredere udvalg af heste. 

Cecilie Simone Toft svarer at der har være sygdom/skader i hestebestanden og udvalget derfor har 

været mindre. Underviserne forsøger at matche heste og ryttere. 

Cecilie Simone forklarer at man måske ikke altid kan få den hest man ønsker sig, men at man som 

rytter lærer af at håndtere og ride forskellige heste. 

Katrine Ejsing fortæller at Anette og hende har undret sig over hestepakken. Et eksempel er at 

Ballinamona har været ude af driften i længere tid og vil gerne høre grunden. 

Cecilie Simone Toft nævner at der har været sygdom i bestanden og derfor har hesteudvalget været 

mindre. Tre nye heste er på vej ind i driften og flere af de skadede heste er netop startet deres 

genoptræning. For de heste der trængte til en pause fra hverdagen har covid-19 nedlukningen og 

sommerferien været god.  Ballina har været haltfri i en periode og der ledes efter et sted hun kan 

pensioneres. Der er dog overvejelser for om vi skal prøve at få hende tilbage i driften. 

Heidi Topp svarer til Katrine Ejsings spørgsmål i forhold til Ballina. Jeg tror ikke at man finder en 

rideskole hvor de gør så meget for hestene. Skolen kæmper for deres heste. Mange andre have bare 

aflivet en pony som Mel, men her bliver der kæmpet for hestene og levende væsner er værd at 

kæmpe for. 

Katrine Ejsing fortæller at hun godt kunne tænke sig at hestene fik færre chancer og fortæller at 

man som forældre godt kan blive frustreret når der er flere heste der er ude af driften. Katrine 

spørger indtil hvem der ejer staldens heste. 

Karin Dreyer svarer at rideklubben ejer hestene i stalden og tilføjer at det ikke er muligt bare at 

skifte en halt hest ud med en rask. En halt hest kan jo ikke sælges. Ydermere giver det god mening 

at passe godt på hestene også i forhold til medlemmerne. 

Inge-lise Lorenzen tilføjer at det er vigtigt for medlemmerne at lære at det er levende dyr vi har med 

at gøre. Når hestene er syge hjælper vi dem også selvom det tager tid. 

Katrine Ejsing spørger om det kan meldes ud hvad der sker med hestene via opslag. Feks. Kunne 

det skrives ud at hesten er i genoptræning eller hesten er  syg. Som forældre kan det godt være 

frustrerende når der er flere heste der ikke rides på. Det ville hjælpe hvis man kender grunden.   

Heidi Topp fortæller at der hænger en tavle i stalden hvor der står hvornår hestene får dyrlæge, 

smed og om de fejler noget eller er i genoptræning. 

 

Ditte Rude Hansen spørger om springning kunne blive en del af de almidelige dressur hold. Feks. 

Om det kunne være muligt for et hold at springe en gang om måneden. 

Sara Lorenzen svarer at hestene vil komme til at springe for meget hvis alle dressurhold skulle 

spring en gang om måneden. Klubben springer engang imellem på dressur holdene, men det er kun 

på de mere rutinerede hold for at forebygge skader blandt hestene. Jo mere man kan jo mere kan 

man få lov til. Sara tilføjer at det hold som Dittes datter går på jo er i god udvikling og kunne være 

et af de hold der i fremtiden kunne få lov til lidt sjov en gang imellem. 

Sophia Heinrichas Sundgreen tilføjer at det ville være et stort projekt at gå i gang med. Både at 

planlægge det, men også i forhold til holdets dynamik og balance forholdet i mellem heste og 

ryttere. 

 



Katrine Ejsing fortæller at hendes datter har gået i rideklubben nogle år nu, men hun føler at det kan 

være en jungle at finde forskellige oplysninger. Hun tilføjer at det er rart at klubben har hængt 

sedler op til hvordan man finder facebook siden og Brøndby Ryttersjov gruppen. Katrine tilføjer at 

det var dejligt at se en forældre kunne søge hjælp til sit barn via gruppen. 

Katrine er selv gammel heste pige, men forklarer at dengang de startede til ridning i klubben godt 

kunne mangle hjælp i stalden som ikke hestemenneske. 

Katrine foreslår i den forbindelse at man kunne lave nogle hjælper team og lave en håndbog til de 

nye: Sådan finder du diverse oplysningerne. 

Katrine tilføjer at modtagelsen man får som ny er vigtig. Ikke alle har facebook og så kan det være 

svært at følge med i hvad der sker. 

Karin Dreyer foreslår at datoer og informationen for stævner, arrangementer og andet info sendes 

ud vi mail. 

Anette Neerup Jacobsen og Katrine Ejsing syntes det er en god ide. Tilføjer at det kunne være rart 

hvis man fik en kalender så man kender datoerne i god tid. 

  

Katrine Ejsing fortæller at hendes datter har stor interesse på hestefronten og ønsker at vide hvordan 

man kan komme til stævne. Hvor finder man opslagene osv. 

Cecilie Simone Toft fortæller at klubbens egne stævner bliver hængt og delt via nettet. 

I forhold til at deltage i klubstævner udenbys skal man kontakte Sara hvis man har interesse. Oftest 

vil Sara selv tage kontakt når rytteren er klar og viser interesse. Cecilie tilføjer at stævner udenbys 

kun er for rutinerede ryttere. 

 

Katrine Ejsing roser ”Sammen hver for sig ugen”. 

 

Nadja Købke foreslår at starte junior udvalget op igen for medlemmer under 18 år med Sofia 

Rosenlund som formand. Junior udvalget kunne afholde stævner og aktiviteter. 

 

Sophia Heinrichas Sundgreen foreslår en informations tavle. 

Inge-lise Lorenzen fortæller at der netop er sat en op i sadelrummet til formålet. 

Katrine Ejsing fortæller at hun syntes det er dejligt. Nu ved hun hvor hun skal kigge. 

 

Sara Lorenzen spørger Katrine Ejsing og Anette Neerup Jacobsen om de kunne tænke sig at sætte 

sig sammen og skrive ned hvad man som ny i klubben godt kunne tænke sig eller hvilke spørgsmål 

man som ikke ”heste” forældre kunne stå med. 

Anette Neerup Jacobsen og Katrine Ejsing svarer at de gerne vil gøre dette. 

 

Ditte Rude Hansen ønsker at der oprettes flere voksen hold. 

Sara Lorenzen svarer at det kræver mere af hestene at gå med voksne end med børn. Feks. I forhold 

til vægt . Skulle flere af de store heste gå ud af driften grundet sygdom eller skade kan ponyerne 

ikke gå ind og afløse de større heste.  Ventelisten til børnehold er længere, så lige nu bliver der 

fokuseret der. 

Cecilie Simone Toft tilføjer at klubben lige nu hellere vil fokusere på at få børnene i gang og sørge 

for at der er store heste til de voksne der allerede rider i klubben. 

 

Formand Inge-Lise Lorenzen takker for at godt møde og hæver forsamlingen. 

 


