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Generalforsamling i Sportsrideklubben Thisted 
ONSDAG den 22. februar 2023 kl. 19 i rytterstuen 
 

Dagsorden: 
Valg af dirigent 
Karina Bakmann Sørensen er valgt som dirigent. 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
Formandsberetning ved Christina Bloch. Se bilag. 
Overordnet et godt år med god tilgang til elevskolen og privatstalden – og med gode stævner med 
stor tilslutning. Der har også været en masse aktiviteter for elevskolen, f.eks. ridelejr. 
Generelt er der en god stemning på stedet, dog er der ekstra fokus på chatgrupper, hvor der kan 
være dårlig omtale af ponyer/heste samt øvrige elever. 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2022 og budget for 2023 for 

STH/Sportsrideklubben Thisted. 
Karina BS fremlægger regnskab og budget. Det fremlagte regnskab kan forevises på forlangende (der 
ligger i sekretariatet) 

.  
4. Valg af stemmetællere 

Maj-Britt Jensen og Pia Toftdahl valgt som stemmetællere. 
 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
Følgende bestyrelsesmedlemmer er IKKE på valg: 
Christina Bloch 
Jakob Overgaard 
 
Nyvalgte: 
Tina Aakerblad (1 år) 
Karina Bakmann Sørensen (2 år) 
Anders Brix Harkjær (2 år) 

 
Valg af 2 suppleanter for 1 år 
Karin Fredsøe  genvalgt 
Bente Hornstrup genvalgt 

 
Valg af 2 juniormedlemmer for 1 år 
Agnes Bakmann Sørensen genvalgt 
Philippa Bidstrup genvalgt 
Julie Fredsøe genvalgt 
Cirkeline Aakerblad valgt 
Maja Brix Harkjær valgt 
Clara Hornstrup valgt 
 
Revisor valgt i 2022 for 2 år – dermed ikke på valg 
Brandt Revision 
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6. Behandling af indkomne forslag  
 (frist for fremsendelse af forslag til bestyrelsen er d. 15. februar 2023) 
  
Tina Aakerblad: 
Springning i STH uden at være ligestillet med dressurundvisning?  

- Besluttes på bestyrelsesniveau. 
Eventuelt springudvalg?  

- Det arbejdes der på fremadrettet 
Optjening af point til klubpokal.  

- Tælles med fremadrettet. 
 
Forslag til indkøb af spring ponyer. 
 
Pia Toftdahl: 
Rettelse i ordensreglerne: Skridtes varm og kold på hovslaget. 

- Der arbejdes med det på bestyrelsesniveau 
 
Maj-Britt / Clara: 
Hvorfor skal nogle have hjelm på – og ikke andre? 
Det drøftes, hvordan ordensreglerne skal tolkes. Det er reelt forældrenes ansvar, hvorvidt børnene har 
hjelm på. Ved almindelig omgang med hesten SKAL man have hjelm på. Hvis man kigger på, kan man 
undvære, men det anbefales.  
Bestyrelsen kigger på, om der skal kigges på formuleringerne i ordensreglerne – og får kigget på, om de er 
for lange. Kortere = lettere forståelige. 
 
7. Uddeling af klubpokaler (og Findus-pokaler) 
  
 Fidus-pokaler: Tildeles for hjælpsomhed, venskab og generelt  
  
Maj-Britt Jensen 
En frivillig hjælper, der altid har en mening og holdning til tingene. Hun hjælper gerne, hvis der er 
spørgsmål eller en der mangler hjælp. Hun sætter sig ind i regler og paragraffer, og derved deler hun ud 
af sin viden, når der er andre, der har brug for hjælp for at fortolke de, til tider, snørklede paragraffer 
DRF har nedfældet. Hun er nytænkende og ikke bange for at kaste sig ud i nye opgaver – her tænker vi 
Thy Stævne, Elektroniske kritikker osv.  Til Thy stævnet er hun en af de bærende kræfter, hvor hun sidste 
år tog et stort slæb. Det at planlægge et så stort stævne for første gang, er en megastor opgave. Der er 
ikke noget, der kan køres på rutinen, som når vi holder stævner. Alt skal opfindes eller nytænkes. De 
elektroniske kritikker er også hendes fortjeneste. Hun troede på, det ville blive nemmere og meget 
skønnere. Det har fist sig, at hun havde ret i den antagelse. STH er en af de få klubber, der kører 
elektronisk nu. Det kan vi godt være stolte af, når klubberne omkring os stadig kører med papir-kritikker. 
Til sidst vil jeg på klubbens vegne sige mange tak for den store hjælp, du har ydet også selvom du ikke har 
været i bestyrelsen, har du altid været en person, der har gjort en kæmpe indsats for klubben og er 
værdsat og respekteret i klubben.  
 
Eva Pedersen for super rengøring. 
For to år siden sad vi her til et møde, hvor vi snakkede om, hvordan vi fik ordnet vores toiletter. Der var 
mange tanker oppe at vende. Skulle vi betale en rengøringsdame for dette? Skulle klubbens medlemmer til 
at gøre det på skift osv. Det var en snak hvor medlemmerne ikke kunne nå til enighed. Derfor er det så 
skønt at Eva har påtaget sig denne store opgave – nemlig at holde toiletterne i orden. De er nu ikke bare 
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i orden – de bliver rengjort så det er rart at komme derind. Før var der meget 
beskidt og til tider ulækkert at bruge toiletterne. Vi vil derfor gerne fra 
bestyrelsen og fra alle medlemmerne sig dig en stor tak fordi du bruger din tid 
til at holde dem så flot. Når du gør toiletterne rene, rider din datter. Du går 
derved glip af at se hende ride. Vi vil gerne sige dig tak for dit arbejde med 
denne lille anerkendelse.  
 
Klubpokaler 
Elevhest: 1. Sofie Røjbæk / 2. Caroline Birch Lang 
Elev pony: Caroline Birch Lang 
 
Privat hest: 1. Sara Sunesen / Emelia Skjødt Serup / Agnes Bakmann Sørensen 
 
Privat pony: 1. Laura Kusk Larsen / 2. Maja Brix Harkjær / 3. Laura Kusk Larsen 
 
Springryttere: Cirkeline Aakerblad / Clara Hornstrup 
 
8. Evt. 
Rene påpeger, at der skal indkaldes til møde, for ikke at folk skal glemme at de har meldt sig til udvalg. 
Maria foreslår et elevskoleudvalg 
 
 
      Bestyrelsen STH 
Bestyrelsen har efter mødet konstitueret sig som følger: 
Formand  Christina Bloch 
Næstformand Tina Aakerblad 
Sekretær   Karina Bakmann Sørensen 
Bestyrelsesmedlem  Anders Brix Harkjær 
Bestyrelsesmedlem  Jakob Overgaard 


