Referat generalforsamling Suhrsminde Rideklub d. 28. februar 2022
28 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
På valg for 2 år
Susanne Bille Jensen - Genopstiller
Tina Scheel – Genopstiller ikke
Mette Thaae Vest - Genopstiller
Tine Nykjær Bentsen - Genopstiller
Henrik Keis – Genopstiller ikke
Antonia Barding – Nyvalg
Bestyrelsen valgt
7. Valg af revisorer
Heidi Halberg Christiansen
Anja Lander Kolters
8. Eventuelt:
Hvis man har et spørgsmål til hele bestyrelsen så send en mail til klubben og så vil
bestyrelsen drøfte det.
Der skal laves en ny liste med ansvarsopgaverne og hænges op.
Kåring af ranglistevindere 2021
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Hest dressur:
1. Julie Haase – Pegasus Firfod 52 point
2. Cecilie Scheel – Pentagon De’luxe – 32 point
3. Laura Emilia Barding – Lerbjerggårdens Bella Donna – 30 point
Pony Dressur:
1. Olivia Jensen – Pegasus – 64 point
2. Emilie Nielsen – Stegstedgaards Alwilda – 24 point
3. Anna Thaae Vest – Dream Step – 12 point
Hest/Pony - Spring/Bredde
1. Rosasofie Nielsen – Ardnasella Nina – 72 point
2. Ester Sofie Dolmer – MCL Sparkle – 68 point
3. Ester Dolmer – Primrose – 70 point
Distance
1. Heidi Halberg Christiansen – Mirabell – 10 point
Udvalg
- Aktivitetsudvalg: Tine, Cecilie, Anja, Heidi, Julie
- Caféudvalg: Mette, Elise, Pernille
- Stævneudvalg: Sanne, Tina R, Antonia, Tine, Cecilie, Olivia
Lene takker for god ro og orden.
Straks efter generalforsamlingen indkaldes til det første bestyrelsesmøde i den nye
bestyrelse: Næste møde: 21. marts 2022
Dagsorden:
1. Bestyrelsen konstituerer sig
Formand: Susanne Bille Jensen, på valg i 2024
Næstformand: Elise Larsen, på valg i 2023
Sekretær: Pernille Lindegaard Themsen, på valg i 2023
Kasserer: Tina Rosenberg, på valg i 2023
Menig medlem: Lars Jensen, på valg i 2023
Menig medlem: Anette Damgaard, på valg i 2023
Menig medlem: Mette Thaae Vest, på valg i 2024
Menig medlem: Tine Nykjær Bentsen, på valg i 2024
Menig medlem: Antonia Barding, på valg i 2024
2. Eventuelt
Sidste tilmelding forårsmøde i D5 er d. 2. marts 2022.
Pernille Lindegaard Themsen
Mette Thaae Vest

Referent: Tina Rosenberg
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Årsberetning for 2021
Endnu et år er gået og skrevet ind i Suhrsminde-historien. Det har været endnu et år, som har
været mærket af Corona og alle dens begrænsninger. En stor del af året har været iført mundbind,
duggede briller og med åndedrætsbesvær, men vi har klaret det. I løbet af året fik vi flere og flere
konstateret positive blandt vores staldkammerater, og her var det bare fedt at se, hvordan
hjælpsomheden viste sig fra sin bedste side, når man pludselig skulle være isoleret hjemme og
ikke kunne komme i stalden til sin firbenede ven.
Suhrsminde SKAL være kendetegnet ved hjælpsomhed, kammeratskab og stedet hvor alle er på
samme niveau, høj som lav. Det er det der gør det til et rart sted at være og vi bruger immer væk
ualmindeligt mange timer i klubben.
Året startede ud en lille smule op ad bakke, da vores vandrør i stalden, under en periode med
hård frost frøs og gode råd var dyre. Sorte baljer blev indkøbt til samtlige bokse , og så var det
ellers i gang med at slæbe vand. Og efterhånden som frosten lagde sig og der kom plusgrader, så
var det ellers rigtig sjov. For så begyndte rørene at vise, at de var sprunget stort set overalt og vi
nu også havde fået ufrivillige brusebade i næsten alle bokse. Smeden havde næsten fuldtidsjob
hos os i den periode, med at udskifte rør og lappe hvad der lappes kunne. Den vinter var et dyrt
bekendtskab for klubben.
Men nu er alle rør isoleret og vi skulle meget gerne være sikret mod lignende i lang tid ud i
fremtiden.
Vores første stævne i 2021 var på Kr. Himmelfartsdag i maj, hvor vi havde 57 startende på denne
ene dag. I September afholdte vi vores Diamantcup for 2. gang med 76 startere fordelt på to dage
og i december blev klubmesterskabet afholdt og vi fandt klubmestrene i dressur for hhv. pony og
hest.
Klubmester i dressur for pony blev Emilie Nielsen og Alwilda og for hest var det Laura Barding og
Leif.
Fællesnævneren for alle vores stævner var, at vi var heldige med vejret, alt shinede og var pyntet
op på flotteste vis og vi havde dejlig mad i cafeen. Alt dette var ikke muligt uden en skare af
hjælpsomme medlemmer, som lægger en hulens masse frivillige timer i projektet. Vi har også
udelukkende haft positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
Hjælpsomheden er noget vi har og fortsat skal have virkelig meget fokus på. Sådan er det at drive
en rideklub, som er en forening drevet at frivillige. Der er mange ting som skal koordineres ikke
bare til stævner men også i hverdagen og ting skal indkøbes og bestilles hele tiden.
Vi kan som bestyrelse ikke gøre det uden Jer. Vi arbejder til tider i døgndrift og det er ikke altid
omkostningsfrit på det personlige plan. Så husk, at hvis vi i nogle situationer træffer nogle
beslutninger som man kan synes er irriterende for en selv, så kan det være at der ligger andre
overvejelser bag. Bevar den gode tone overfor os og dine staldkammerater, så vi kan blive ved
med at være den bedste rideklub.
Vi mærker også at folk udefra har interesse for os. Stalden har været fyldt stort set hele året og er
det fortsat. Hvad mere kan vi ønske os. Ryttere udefra kommer og benytter vores faciliteter, og
vores ryttere reklamerer for os ude i den store stævneverden. De reklamerer faktisk rigtig godt og
hiver den ene placering hjem efter den anden.
Man bliver da stolt når ryttere for vores lille og forholdsvise nystartede klub viser flaget til store
spring og dressurstævner i hele landet, og endda er med til Nordisk Mesterskab for ponydressur
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og hiver guldmedaljer med hjem.
Personligt var det den vildeste oplevelse for mig og min familie, at tage den lange tur til Finland i
sommervarmen. Vi var væk i en uge og har fået uforglemmelige minder og venskaber med hjem.
Men så at ankomme til Suhrsminde efter en lang rejse og blive overrasket af ægte
staldkammerater med det vildeste festfyrværkeri af en modtagelse. Det er ganske enkelt for vildt
og totalt rørende. Det glemmer vi Jer aldrig for.
Bliv endelig ved med at vise flaget for os ude i landet, og vær med til at samle point til vores
ranglister i dressur, spring og distance. Vi har lavet reglerne lidt om omkring indsendelse af
resultater til klubben. Fremover indhenter vi selv placeringer via go ca. en gang i kvartalet og opgør
ranglisterne. Ønsker man ikke at være en del af ranglisten, skal man give besked til
stævneudvalget. Vi følger Rideforbundets regler omkring placeringer og øvrige regler omkring
point vil kunne ses på hjemmesiden.
Lige nu ser vi frem til forår og varme og glæder os til at kunne komme i gang med at forny vores
udendørsbane, så vi kan komme meget mere udenfor og ride end det har været muligt indtil nu.
At lave en ny ridebane er en bekostelig affære , men vi har været så heldige at DIF har valgt at
støtte os med 100.000 kr. og det er vi mega taknemmelige for.
Så tak for endnu et godt år og vi glæder os til at se hvad 2022 har at byde på.
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