Referat generalforsamling Suhrsminde Rideklub d. 1. juni 2021
26 stemmeberettigede medlemmer

Formanden byder velkommen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Lene Stillund, der blev valgt.
Lene konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning
Se vedlagte årsberetning
Ingen bemærkninger
3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
Tina Scheel fremlægger regnskabet og forklarer de poster, der stikker ud.
Regnskabet godkendt
4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Passivt 150,- årligt
Aktiv, junior 150,- halvårligt
Aktiv, senior 200,- halvårligt
Der var ingen andre forslag, så det er vedtaget.
6. Valg til bestyrelsen – der skal bestå af minimum 5, max 10 medlemmer
-

Valgt for 2 år
Elise Larsen
Tina Rosenberg
Lars Jensen
Pernille Lindegaard Themsen
Anette Damgaard

-

Valgt for 1 år
Mette Thaae Vest
Tine Nykjær Bentsen
Henrik Keis
Bestyrelsen valgt

7. Valg af revisorer
Heidi Halberg Christiansen
Anja Lander Kolters
8. Eventuelt:
Udvalg
- Aktivitetsudvalg: Tine, Cecilie, Anja
- Caféudvalg: Flemming, Mette, Britt, Elise, Pernille, Sara

Tirsdag d. 1. juni 2021

- Stævneudvalg: Sanne, Tina R, Antonia, Tine, Cecilie, Olivia, Flemming
Kåring af ranglistevindere 2020
Hest dressur:
1. Cecilie Scheel – Pentagon 46 point
2. Anette Damgaard – Schumacher – 42 point
3. Nina Helsted – Feline – 28 point
Pony Dressur:
1. Emilie Nielsen – Attention – 98 point
2. Olivia Jensen – Pegasus – 60 point
3. Anna Vest – Bentley – 36 point
Hest/Pony - Spring/Bredde
1. Ester Dolmer – Primrose – 70 point
2. Emilie Nielsen – Oktavia – 4 point
Anette spørger til, om der er fundet en løsning på vanding af udendørsbanen – Der arbejdes
med forskellige løsninger.
Lene takker for god ro og orden.
Straks efter generalforsamlingen indkaldes til det første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse:
Onsdag d. 9. juni 2021 kl. 18.30.
Dagsorden:
1. Bestyrelsen konstituerer sig
Formand: Susanne Bille Jensen, på valg i 2022
Næstformand: Elise Larsen, på valg i 2023
Sekretær: Tina Rosenberg, på valg i 2023
Kasserer: Tina Scheel, på valg i 2022
Menig medlem: Lars Jensen, på valg i 2023
Menig medlem: Pernille Lindegaard Themsen, på valg i 2023
Menig medlem: Anette Damgaard, på valg i 2023
Menig medlem: Mette Thaae Vest, på valg i 2022
Menig medlem: Tine Nykjær Bentsen, på valg i 2022
Menig medlem: Henrik Keis, på valg i 2022
2. Eventuelt
Spånegrebe er en mangel – Mette køber 5 stk. i morgen.
Tina laver en afstemning om ny mødedato i bestyrelsesgruppen, hvorefter vi tager den dag,
hvor flest kan.

Referent: Tina Rosenberg
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Årsberetning 2021
Endnu et år er gået i Suhrsminde Rideklubs unge alder.
1/1 2020 var vi for alvor en rideklub under Dansk Rideforbund. Det betød blandt meget andet, at
vores medlemmer kunne repræsentere vores lille klub ved konkurrencer ude i byen. Den første
ekvipage som viste flaget for os var Emilie Nielsen ved et stævne i Nakskov. Siden hen er det
blevet til mange flotte starter rundt om i hele landet.
Vi havde et hold med til Sydhavscup i dressur, som klarede sig rigtig godt og et hold til DM i
ponydressur i Frederikshavn, som kom i finalen.
Vi har været repræsenteret ved de helt store springstævner af Esther og begge hendes to ponyer.
Esther var super sej og vandt Danmarks cuppen med Primrose.
Og mange mange flere har redet og reklameret på bedste vis for vores klub
.
Vi havde selv planlagt at afholde vores første stævne i slutningen af april med Diamantcuppen. Det
var der dog en ny virus der hedder Corona, som satte en stopper for.
Den satte en stopper for meget, fra den ene dag til den anden. Vi havde ikke forestillet os den dag
i marts 20, hvad vi havde i vente, og heldigvis for det.
Pludselig måtte vi ikke hænge sammen og hygge os, som vi var vant til. Gode råd var dyre.
Forsamlingsforbud, afstandskrav, tidsbegrænsning og mundbind blev en ny hverdag. Vi måtte
udtænke skemaer, så vi kunne overholde myndighedernes udmeldinger.
Der var selvfølgelig en masse spørgsmål og frustrationer fra Jer opstaldere, så mange
telefonopkald måtte der til til både Rideforbund, politi og Corona hotline.
Heldigvis var vi på det tidspunkt heldige med vejret og meget aktivitet kun afholdes udendørs.
Henover sommeren blev reglerne lempet mere og mere og vores Diamant cup blev planlagt og
afholdt i september.
Det blev en kæmpe succes, med virkelig flot tilslutning. Vi havde ikke mindre end ca 100 startere
fordelt på to dage. Der var de flotteste sponsorpræmier fra hele Lolland Falster og endda Sjælland
og det hele blev toppet med den smukkeste diamantring fra Keis Guld og Sølv.
Hele klubbens område skinnede og var pyntet virkelig flot op og vi fik rigtig fine tilbagemeldinger fra
deltagerne, selv politiet havde ikke noget at sætte en finger på.
I løbet af året har vi også haft gang i kæphesteridning med en masse engagerede små piger og
drenge. Vi har købt en kæphestespringbane i samme anledning. I oktober måned afholdte vi et
kæphestearrangement som var rigtig flot besøgt og Folketidende skrev en fin artikel, som selv
Rideforbund lagde mærke til.
I december måned kunne vi for første gang kåre årets klubmestre i dressur efter en dag i
dressurens tegn. Jannie Petersen og Carrington løb af med titlen for hest og Olivia og Pegasus for
ponyer.
Corona blussede desværre op igen i slutningen af året og vores excelark måtte desværre i brug
igen, for at overholde forsamlingsforbuddet.
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På den front har det været et hårdt og meget anderledes år, som til tider har trukket tænder ud.
Men vi har stået sammen og klaret det og krydser fingre for at alle restriktioner snart er fortid.
Men selvom 2020 har stået meget i coronaens tegn, så har det også været et godt år med mange
opstaldere og fuldt hus i mange af årets måneder.
Vi har kunne forny på flere områder - vi har fået ny traktor, ny havetraktor, ny vandvarmer i
sadelrummet, som gør at vi også har varmt vand i vandspiltovet om sommeren.
Derudover havde vi også forsøgt at sikre mod frysning af rørene om vinteren, ved at opsætte en ny
vandvarmer og cirkulationspumpe. Det viste sig desværre ikke at være nok. Så tror da nok lige at
jeg er mega træt af vand, manglende på samme og alt for meget at de i en periode i nye bokse
hver dag. Det håber vi også er fortid nu.
Men som formand er jeg stolt over hvad vi har nået sammen på så kort tid når jeg kigger tilbage på
det forgangne år og håber på et fortsat godt nyt år 🌸
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