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Referat af generalforsamling i 

Sportsrideklubben Thisted 

onsdag den 2. marts 2022 kl. 19 i rytterstuen 

 
Referat: 

1. Valg af dirigent 

Karina Bakmann Sørensen er valgt.  

2. Bestyrelsens beretning 

Året startede desværre som 2020 sluttede – nemlig med en nedlukning pga. 

Corona. Vi lavede noget online-undervisning – stor tak til Malene og Pia for det 

initiativ.  

Der var også en tegnekonkurrence til fastelavn – et godt initiativ i en tid, hvor 

vi desværre ikke kunne mødes fysisk. Disse tiltag var med til at fastholde 

vores efterhånden godt prøvede men super loyale medlemmer. Stor tak til alle 

medlemmer for at holde ved – selv under alle nedlukningerne. Vi er 

privilegerede at have jer.  

I marts blev stalden ramt at Herpes Virus 5 – heldigvis var det kun 5’eren og vi 

var igen hurtigt ude af karantæne. Andre steder i Danmark og Europa var er 

et stort smitteudbrud af Herpes Virus 1 – og deraf aflyste stævner. På TRC, 

hvor vi lejer elevheste og -ponyer – og hvor de private heste er opstaldet – har 

man valgt at alle er vaccineret mod Herpes Virus 1 og 4. Det udelukker ikke at 

vi får smitten – men ligesom med corona-vaccinationerne – vil det give et 

lettere forløb, hvis vi skulle få smitten.  

I ugen før og i påskeugen havde vi nogle frivillige, der havde MEGET travlt… 

Der blev fejet, plantet krukker og trænet ponyer og heste, der skulle i gang 

efter den lange nedlukning… Først i april kunne vi nemlig igen starte op med 

undervisning – udendørs.  Tak til jer frivillige.  
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Opstart af udendørs undervisning – trækker lidt veksler på 

vores forældre – som i langt højere grad må deltage i afvikling 

af undervisningen – men vi har seje forældre, der gerne 

hjælper med at trække. Tak til jer.  

I april deltog STH igen i kampagnen ”Aktive sammen hver for sig” som 

udleveringssted for T-shirts. Denne gang fik vi desværre ikke del i de 

indsamlede penge…  

Hvor vi nogle gange får afslag på vores ansøgninger – får vi også somme tider 

lidt penge i kassen. Som I vil kunne se af regnskabet, har vi igen i år søgt de 

Corona-puljer, der har været. Det har givet penge i kassen.  

Det har også givet os et nye hegn rundt om dressurbanen. Det skal være med 

til at give mere sikkerhed for vores ryttere, når de rider udendørs. Opsætning 

af hegnet og klargøring af banen krævede mange frivillige hænder og det gav 

nogle lange arbejdsdage… Men det er blevet et flot hegn – der lige skal 

finpudses når vejret bliver lidt bedre. Stor tak til alle de frivillige, der gav et 

nap med også til denne opgave.  

I Maj kunne vi endelig afvikle generalforsamling i klubben – udendørs. Godt vi 

kan være inde i år. Det er nu lidt varmere.  

Der kom nye kræfter ind i bestyrelsen – og det har været dejligt med en godt 

arbejdende bestyrelse.  

Nye folk giver også nye ideer – og det er altid dejligt. Der er blevet nedsat 

nogle udvalg, og dem vil vi rigtig gerne have flere af – så der bliver flere 

hænder til at løfte opgaverne og færre af Tordenskjolds soldater. Det vil vi 

arbejde videre med, da det også er en måde at sikre klubbens fortsatte 

eksistens på.   

Bestyrelsen har deltaget på Thisted kommunes stormøde for alle klubber og 

foreninger i Thisted kommune. Der fik vi mange gode ideer til, hvordan man 

kan få flere frivillige i gang i klubben. Det var et godt indspark. 
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I Maj vandt vores underviser Susanne Jensby Sunesen DM –  

Stort tillykke Susanne – hvis vi ikke allerede har fået det sagt.  

I juni var der ENDELIG kommet så meget styr på smittetrykket, at vi kunne 

afholde en medlemsdag for alle vores medlemmer… Det var en FANTASTISK 

dag. Vi havde – godt hjulpet af juniorudvalget – fået lavet et godt program 

med forskellige aktiviteter. Der var mad og drikke hele dagen – og mulighed 

for at købe ekstra, hvis man hellere ville det. Der var gratis T-shirts til alle 

deltagere. Hele dagen summede det af glade børn og forældre. Det var en 

super GOD DAG. 

Skulle nogen være interesseret i nogle af de flotte T-shirts fra 

aktivitetsdagen – har vi stadig nogle, der kan købes til favorable priser.  

I juni fejrede vi Sankt Hans med bål og grill omme på en af foldene. Jens 

havde lavet et stort flot bål og nogle af pigerne havde lavet flotte hekse – og 

der var da også en bette sang. Det var en rigtig hyggelig aften – og dejligt at 

også nogle familierne fra elevstalden deltog…  

Lige før sommerferien – som i STH er juli måned – havde vi 

sommerferieaktiviteter igennem Thisted Kommune. Der var dage med ridning 

og dage med kæpheste… Tak til Pia og hendes frivillige hjælpere, der er store 

drivkræfter i afvikling af disse aktiviteter.  

Lige efter sommerferien – ligger arbejdsdagen….  Det at vi bruger en dag på at 

lave lidt forbedringer og vedligehold af faciliteterne. Det er en indtægtskilde 

for klubben, da vi fakturerer TRC et beløb for den arbejdskraft vi lægger på 

dagen.  

Derfor er det også dejligt – og vigtigt – at der kommer en masse frivillige 

hænder sådan en dag. Der er opgaver for både børn og voksne…. Og så er det 

også en hyggelig dag.  Vi håber at endnu flere vil tage del i denne del af 

klubarbejdet – også fremadrettet.  

Således nymalet og fin, var klubben klar til at modtage en helt 

masse kæpheste ryttere den 21. august. Stor tak til Agnes 
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for afvikling af konkurrencerne på dagen. Det var en succes, 

der kræver gentagelse.  

En succes er også den årlige ridelejr, der denne gang blev afviklet den 10-19. 

september. Det er nogle gode og sjove dage, som vi gerne vil arbejde på at  

gøre endnu bedre. Tak til Pia og alle de frivillige, der skal til for 

at afvikle sådan en ridelejr.  

Susanne var også på ”lejr” i september – nemlig til PL…  

Hun leverede nogle flotte ridt – men desværre rakte det ikke til medaljer 

denne gang. Hun kommer nok stærkt igen til VM i august 2022. 

Med efterårets komme blev det ENDELIG stævnetid i STH igen…. Det havde 

vi godt nok savnet… I oktober var der E og D-stævne og i november var der C-

stævne.  

Det er dejligt at opleve hvor gode vores medlemmer er til at byde ind med 

hjælp. Der er masser af opgaver, der skal udføres før, op til og under et sådan 

stævne – og uden frivillige hænder var dette helt umuligt. Tak til jer alle – 

Ikke mindst Maj-britt – der laver alle vores stævne ansøgninger, proportioner, 

startlister mv. Tak.   

Maj-britt er sammen med bestyrelsen også aktiv omkring afvikling af et stort 

fælles stævne, vi deltager i sammen med de andre rideklubber i Thy – Thy 

stævne, der afholdes sidst i maj måned 2022. 

Der bliver brug for mange hjælpende hænder til afvikling af dette stævne. 

Kontakt Maj-Britt eller bestyrelsen for at høre mere eller melde dig som 

hjælper.  

Året sluttede – som det startede….. 

Med stigende smittetryk og coronanedlukning. Det betød desværre endnu en 

aflysning af vores jule-hygge-dag… Vi håber at kunne gennemføre noget ring-

ridning, der ellers var på programmet – en anden dag..  
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Når vi senere skal uddele de flotte rosetter og pokaler til de 

mest vindende ryttere i det forgangne år, forudsætter det 

selvfølgelig rytter/forældre er aktive i klubben OG stiller op 

for klubben for at deltage i dysten om at blive årets rytter i de 

forskellige kategorier.  

Da der kun har været ét e-stævne for vores elev-ryttere i 2021 – bliver der 

desværre ingen årets rytter for elev-rytterne i 2021….  

I kommer stærkt igen i 2022. Det tror jeg på.  

Husk også at melde jeres resultater ind først i Januar måned.  Det er kun de 

ryttere, der melder deres resultater ind inden fristen, der deltager i dysten.  

Når jeg har brugt en stor del af denne beretning på at takke alle de frivillige, 

der bruger stor tid i klubben, håber jeg at ramme alle jer, der bidrager til 

klubben. I er nerven i foreningen og i er med til at styrke sammenholdet og 

klubånden… Det er så vigtigt i en klub som vores.  

Vigtige er klubbens sponsorer også……. Mange af dem, kan man se på skilte og 

plakater rundt omkring – men der skal også lige lyde en tak til  

- Thisted Rengøring for alle de rengøringsartikler i kommer med.  

- Møllegaardens camping for de fine skamler 

- Dk.maler v/Dorte Nielsen for maling til rytterstuen… vi skal lige have 

fundet nogle frivillige til at svinge en maler-rulle  

- Tak til Eva fordi hun HVER torsdag gør toiletterne rene i både den lille og 

den store ridehal… Støt gerne vores sponsorer. De støtter os. 

Jeg vil også gerne takke alle vores undervisere. Desværre har Pia valgt at 

stoppe som underviser, men hun er stadig daglig leder nede i den lille hal. Tak 

til Anna Marie Ringsborg, der stadig fungerer som kasserer. Tak til Karina for 

at hjælpe i dagligdagen og for at holde facebook og hjemmeside kørende. Tak 

til bestyrelsesmedlemmerne for det store stykke arbejde, de udfører.   

Tusind tak. 
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3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

for 2021 og budget for 2022 for STH/Sportsrideklubben 

Thisted  

Karina gjorde rede for det reviderede regnskab for 2021 og budgettet for 

2022. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til det fremlagte.  

4. Valg af stemmetællere 

Valg af stemmetællere i tilfælde af kampvalg. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

Christina Bloch valgt 

Jakob Overgaard valgt 

Emma Gade Mouritzen valgt.  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er IKKE på valg: 

Dorthe Clemmensen 

Anders Brix Harkjær  

Valg af 2 suppleanter for 1 år 

Bente Hornstrup valgt  

Karin Fredsøe valgt 

Valg af 2 juniormedlemmer for 1 år 

Sofie Eva Ahlmann Pedersen valgt 

Agnes Bakmann Sørensen valgt 

Clara Jensen valgt 

Philippa Bidstrup valgt.  

Julie Fredsøe valgt 

Kathrine V. Rask valgt.  

Valg af revisor for 2 år  
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Brandt Revision valgt. 

6. Behandling af indkomne forslag  

Forslag 1 – vedtaget ved afstemning 

På opfodring af idrætskonsulenten fra DGI (til stormødet i Thisted Kommune) 

stilles forslag om en vedtægtsændring (paragraf 4), der giver mulighed for at 

stemmeret for medlemmer under 14 år udøves af en forælder. 

Nuværende ordlyd: 

Samtlige medlemmer over 14 år har stemmeret.  

Foreslået ordlyd: 

Samtlige medlemmer over 14 år har stemmeret. For medlemmer under 14 år på 

datoen for afholdelse af generalforsamling kan stemmeret udøves af en 

forælder.  

Begrundelse: 

STH har mange medlemmer under 14 år. Deres familier står pt. uden mulighed 

for indflydelse - medmindre de selv melder sig ind.  

Alle medlemmer af en forening har som udgangspunkt stemmeret - når vi så 

kun giver stemmeret for medlemmer over 14 år fratager vi de mindreårige 

medlemmer deres demokratiske stemmeret.  

Der henvises til link fra DGI Stemmeret til forældre i foreningen (dgi.dk) 

Forslag 2 – Vedtaget ved samtykke  

stillet af Thisted Kommune efter indsendelse af vedtægter til godkendelse.  

§ 6 – Der står, at der indkaldes til ordinær generalforsamling med en frist på 

8 dage – samtidig står der, at fristen for at indsende forslag, der skal til 

afstemning på generalforsamlingen, også er 8 dage før. I bør sætte fristen 

for indkaldelse til f.eks. 14 dage før, ellers er det svært at nå at indsende 

forslag rettidigt. 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/jura/vedtaegter-og-generalforsamling/stemmeret-til-foraeldre-i-foreningen
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Forslag 3 – vedtaget ved samtykke 

Stillet af Thisted Kommune efter indsendelse af vedtægter til 

godkendelse 

Der mangler en § eller et afsnit om fristen for indkaldelse til ekstraordinær 

generalforsamling – de fleste foreninger har samme frist som ved ordinær 

generalforsamling, men det skal bare fremgå af vedtægterne. I kan ændre det 

ved næste generalforsamling. 

Alle tre forslag blev vedtaget. Der indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling for endelig vedtagelse af de tilrettede vedtægter.  

7. Uddeling af klubpokaler 

Mest vindende ekvipage privat – pony 

1. plads – Philippa Bidstrup på Saffron 

2. plads – Maja Brix Harkjær på Sussi 

3. plads – Clara Jensen på Barricello 

Mest vindende ekvipage privat – hest 

1. Plads – Emma Gade Mourtitzen på Søndergaards Lerell 

2. plads – Emma Gade Mouritzen på Kala 

Mest vindende ekvipage privat – udefra kommende 

1. plads – Laura Kusk Larsen på Kongsgodsgaards Avatar 

2. plads – Laura Kusk Larsen på Moonjam’s Melody 

Fidus-prisen – udvalgt af bestyrelsen for hendes store arrangement og 

hjælpsomhed overfor alle. 

Agnes Bakmann Sørensen 

8. Evt. 

- Maj-Britt Jensen redegjorde for elektroniske kritikker og hvordan vi vil 

introducere det. Har man lyst til at prøve de nye elektroniske kritikker, kan 

man henvende sig til hende.  
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- Ønske om springundervisning for både privat- og elevskole 

- Anders Brix Harkjær redegjorde for bestyrelsens tanker omkring 

udvalgsarbejde – og nedsættelse af udvalg.  

- Ønske om at kalenderen var mere synlig (fastgørelse øverst på STH siden 

på facebook), så man er forberedt på kommende arrangementer. Ønske om 

at der informeres så tidligt som muligt, når der er arrangementer.  

- Ønske om evt. arrangement kalender på hjemmesiden, som kan 

synkroniseres til ens egen kalender.  

- Frivillige hjælpere i den lille hal – ønske om ensretning mht. 

anerkendelse/belønning. Evt. arbejde hen imod at der er flere hjælpere, så 

arbejdsbyrden fordeles på flere hænder.  

- Christina Bloch redegjorde for ændringer mht. Klubpokaler gældende for 

kalenderåret 2022. Retningslinjer for klubpokaler beskrives i særskilt 

dokument.  

- Ønske om ridemærke undervisning i klubben 

- Ønske om undervisning i håndtering, opsadling og behandling af udstyr. 

Bestyrelsen takkede for god og positiv diskussions-lyst samt god ro og orden.  

 

Bestyrelsen STH 


