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Referat af Generalforsamling i 

Sportsrideklubben Thisted 

Søndag den 2. maj kl. 14 afholdt udendørs 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Karina Bakmann Sørensen valgt som dirigent 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Vi starterede klubåret d. 6. januar - hvor Corona var en virus i Wuhan 

provinsen i Kina - ikke noget - vi bekymrede os om….. endnu. 

 

Den 18. januar havde vi et rigtig dejligt socialt arrangement. 

Lav din egen kæphest. Der var stor deltagelse af små ryttere, kommende 

ryttere, forældre og bedsteforældre. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, 

som bestemt tåler en gentagelse.  

I januar var hallen en weekend lånt ud til Thy Køreforening. Det er hyggeligt 

at vi også kan bruge hallen til andre grene af hestesporten og håber, at nogle 

af jer var ude at kigge.  

 

Vi startede året med at lægge op til et endnu bedre sammenhold i klubben. 

Derfor udarbejdede vi en info-folder til alle eksisterende medlemmer, om 

hvad der forventes af os i klubben.  

Der blev også lavet en folder til nye medlemmer, så de fra start er klar til at 

deltage i klubarbejdet.  

Det gode sammenhold i klubben viste sig at være en af de største gevinster i 

det noget turbulente år, jeg her aflægger beretning for.  

 

Inden coronavirus sådan rigtig ramte Danmark, nåede vi heldigvis at holde E og 

D-stævne i februar. Det er dejligt at opleve sammenholdet i forbindelse med 

stævner…… I elevskolen klargør man heste og ponyerne i fællesskab - og 

privat-rytterne er også gode til at støtte op om hinanden, når de skal starte 

både ude og hjemme. Det vidner om gode venskaber og gensidig respekt.  

Det skal vi værne om.  
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Vi fik udarbejdet en fin aktivitetskalender for hele året - 

som desværre blev ramt af første nedlukning lige som den 

blev offentliggjort… Elevstævnet og C-stævnet blev aflyst 

ligesom al elevskole blev lukket ned i marts måned.  

 

Vi er heldigvis en klub med gode og trofaste medlemmer, så langt de fleste 

valgte at fortsætte med at betale kontingent og undervisning. Igen et 

vidnesbyrd om det gode sammenhold. Tak til ALLE medlemmer, der har været 

med til at vi stadig har en klub. 

 

I foråret valgte nogle bestyrelsesmedlemmer at trække sig. Vi har derfor 

haft god brug af vores suppleanter, der velvilligt trådte til. Der har været en 

god tone og alt er endt godt ud.   

Det har været en handlekraftig bestyrelse, der hurtigt fik motiveret til et 

sponsorudvalg, et stævneudvalg og et cafeteria-udvalg.  

Sponsor- og stævneudvalgene består pt. af de samme medlemmer, men på sigt 

vil det være superdejligt at få det fordelt på flere hoveder/hænder.  

Cafeteria-udvalget har pga. de mange nedlukninger levet et lidt stille liv, men 

vi håber på at der er flere, der gerne vil være med til at udvikle vores 

cafeteria og deltage i dette udvalg.  

Hermed min opfordring til alle forældre, voksne og næsten voksne medlemmer, 

der kunne tænke sig at bidrage på enten bestyrelses- eller udvalgsniveau… 

meld jer gerne. Det er et sjovt og givende arbejde. 

 

Vi deltog i kampagnen ”Sammen hver for sig”, hvor vi var udleveringssted for 

T-shirts med det gode formål for øje. Da man senere kunne søge om nogle af 

de indsamlede midler, var vi en af de heldige klubber, der fik en del af kagen. 

Vi fik 5.000 og har fået de fineste kæpheste-spring til klubben. Vi glæder os 

til vi kan afholde flere kæpheste-arrangementer.  

 

I Maj blev der løst så meget op for restriktionerne, at vi igen kunne afholde  

elevskole - udendørs og med mange forbehold…. Men vi var i gang…. Endnu 

engang viste vores medlemmer klubånd… der var mange hjælpere, der tog 

ekstra vagter og bidrog - men vi var glade, vi var i gang. 
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I mangel på stævner arrangerede nogle af vores initiativrige 

ryttere i juni programridning til bedømmelse. Da der heldigvis 

blev åbnet op for stævner, valgte vi aflyse dette til fordel for 

rigtige stævner - men dejligt med sådanne initiativer. 

 

Endnu et godt initiativ var Sct. Hans aften i klubben. Der blev grillet og 

brændt bål af - og det var en super hyggelig aften. Det håber vi at kunne gøre 

igen.  

 

I sommerferien var der sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge - 

også her var der en flok af frivillige, der hjalp til og var med til at give klubben 

en betydelig indtægt.  

Lige i slutningen af ferien, var det ridehallerne og området udenfor, der skulle 

have en omgang til den årlige arbejdsdag. Vi glædes over alle der kommer og 

hjælper sådan en dag, da det er en del af den leje, vi skal yde for at anvende 

stedet.  Jo flere hænder, der kommer sådan en dag, jo flere gode ting kan vi 

få lavet til glæde for både elevskolen og privat-rytterne.  

 

I august stod den på rytterlejr med mange deltagere og rigtig god stemning. 

Vores rytterlejr er en vigtig brik i arbejdet på at skabe sammenhold og 

venskaber, da det er her vores ryttere mødes på tværs af hold, alder og 

niveau - og bare er sammen om en fælles interesse og hygge.  

Det var også efter sommerferien en flok meget ihærdige forældre en aften 

med masser af snak og latter, gav rytterstuen en kæmpe omgang. Sjældent 

har der duftet så dejligt i rytterstuen…. Stor tak til alle som gav en hånd med.  

 

Rengøring af rytterstuen var den perfekte optakt til vores sponsorstævne i 

september… Privatrytterne var draget til Mors for at repræsentere klubben - 

så elevrytterne var ”alene hjemme”. Sikke en dag det var. Alle hyggede sig og 

der kom masser af penge ind til klubbens arbejde. Det skal vi gøre igen.  

 

I september vandt Susanne DM i en turbulent tid. Det var så superflot. Stort 

tillykke til Susanne, hvis vi ikke rigtig har fået det sagt.  
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Hen over efteråret indledte vi et samarbejde med Berider 

Louise Christensen, som nogle weekends starter bilen og 

kommer til Thisted for at undervise dem, der ønsker dette. 

Det er et godt samarbejdet efter endnu et godt 

medlemsinitiativ. 

 

I oktober var vi så heldige at få afholdt endnu et stævne. E-stævne om 

fredagen og C/D-stævne lørdag og søndag.  

Det i 2020 oprettede sponsor-udvalg havde skaffet en masse dejlige 

sponsorater og vi håber i medlemmer vil være med til at støtte dem, der 

støtter os. Det var tre supergode og hektiske dage.  

 

I 2020 er holdet bag afvikling af stævner blevet besat af nye - og flere 

personer, således at vi kan løfte i flok. Stævneudvalget har ydet en stor 

indsats for at sætte sig ind i alle systemer, regler og de praktiske ting 

omkring afvikling af stævner. Og det er gået rigtig godt. Nu skal vi bare have 

nogle flere stævner, så de kan få mere erfaring.       

 

Stævnemæssig set har 2020 været noget tyndt besat pga. de mange 

nedlukninger, men når der har været stævner, har STH været flot 

repræsenteret ved både C-stævner, D-stævner, DM, Horse-festival, 

distriktsmesterskaber mv.  

 

Det er rigtig flot redet….. det er dejligt i viser flaget rundt omkring til 

stævnerne. Tak til jer.  

 

I november blev vi ramt af 2. nedlukning - denne heldigvis kun kortvarig - men 

det betød at vores stævne i november blev aflyst.  

November var også måneden hvor ridecentret blev ramt af den frygtelige virus 

Herpes Virus 1. Med rettidig omhu og hurtig nedlukning - fik vi smitten 

begrænset til den ene stald, hvor smitten opstod og elevskolen kunne 

forholdsvist hurtigt åbne igen. Privat-stalden, hvor smitten var, åbnede op igen 

den 28. december. Desværre mistede Agnes hendes nye hest. Det var synd for 

hende.  
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Lige før jul - den 16. december - blev vi ramt af 3. nedlukning, 

som er fortsat ind i januar og februar.  

Så jeg vil slutte, der hvor jeg startede… med Coronavirus som 

nu er en verdensomspændende pandemi, vi nu alle kender til… 

 

Bestyrelsens beretning gav ikke anledning til spørgsmål eller drøftelse i øvrigt.  

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for 2020 og 

budget for 2021 for STH/Sportsrideklubben Thisted  

Regnskabet blev fremlagt for bestyrelsen af Karina Bakmann Sørensen 

Fremlæggelsen gav ikke anledning til spørgsmål eller drøftelse.  

 

4. Valg af stemmetællere 

• Maj-Britt Jensen 

• Mie Thorsø 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt for 2 år: 

• Dorthe Clemmensen 

• Anders Brix Harkjær 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: 

• Christina Bloch  

• Jakob Overgaard  

• Anette Cadovius Rasmussen 

Valg af 2 suppleanter for 1 år 

• Emma Gade Mouritzen 

• Bente Hornstrup 

Valg af 2 juniormedlemmer for 1 år 

• Sofie Eva Ahlmann Pedersen 

• Agnes Bakmann Sørensen 

• Clara Jensen 

• Anne Søndergaard  

Valg af revisor for 2 år (valgt 2021) 

• Brandt Revision 
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6. Behandling af indkomne forslag  

a. Indkommet forslag til vedtægterne §6 andet afsnit 

Nuværende formulering: 

Generalforsamlingen skal holdes inden udgangen af marts måned. Tid og sted 

samt dagsorden for generalforsamlingen skal ske ved avertering i de lokale 

dagblade og med varsel på 8 dage. Forslag, der ønskes behandlet og sat under 

afstemning på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Forslag til formulering: 

Generalforsamlingen skal, så vidt det er muligt, afholdes inden udgangen af 

marts måned.  

I tilfælde af at udefrakommende omstændigheder umuliggør afholdelse af 

generalforsamling med fysisk fremmøde, kan generalforsamlingen afholdes 

som online møde.  

Tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen skal ske ved: 

▪ mail til klubbens medlemmer (såfremt der er oplyst en mailadresse),  

▪ opslag på klubbens hjemmeside/sider på øvrige sociale medier samt ved 

▪ ophængning af oplysningerne i klubbens lokaler  

• med varsel på 8 dage.  

Forslag, der ønskes behandlet og sat under afstemning på den ordinære 

generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

 

Efter drøftelse af forslaget blev det indstillet til vedtagelse på en 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

b. Indkommet forslag til vedtægterne §4 3 afsnit 

Nuværende formulering: 

Samtlige medlemmer over 14 år har stemmeret, jævnfør dog § 7.  

(§7: Bestyrelsens juniormedlemmer vælges af og blandt 

klubbens juniormedlemmer uanset alder (5 – 18 år). 

Juniormedlemmer vælges for 1 år ad gangen. 

Forslag til formulering: 
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”Ved medlemmer der endnu ikke er fyldt 14 år på dagen for 

generalforsamling overføres medlemmets stemme ret til en 

fremmødt forælder - jævnfør dog §7.” 

 

Efter drøftelse af forslaget blev det forkastet til vedtagelse på en 

ekstraordinær generalforsamling.  

Der var en del drøftelse for og imod forslaget. Pt. er det medlemmer over 14 

år, der har stemmeret på generalforsamlingen og det begrænser antallet af 

stemmeberettigede, da klubben har en del medlemmer under 14 år.  

 

Generalforsamlingen besluttede, at den nye bestyrelse skal arbejde videre  

med dette forslag i den hensigt at få elevskolens forældre mere aktive i 

foreningsarbejdet - og bestyrelsesarbejdet.  

Bestyrelsen skal undersøge hvad andre klubber med meget unge medlemmer - 

fx gymnastikforeninger mv. gør, samt undersøge hvad kommunens holdning er 

til dette anliggende.  

 

7. Uddeling af klubpokaler 

• Elev pony dressur 

1. Agnes Bakmann Sørensen og Alladin 

• Elev Hest dressur 

1. Sofie Røjbæk Toft og Deceree 

2. Agnes Bakmann Sørensen og Don Matel 

• Privat pony dressur 

1. Laura Kusk Larsen og Kongsgodsgaards Avatar 

2. Clara Jensen og Barricello 

3. Louise Thomsen og Samson 

• Privat hest dressur 

1. Frederikke Raunskov og Leon/Emilia Skdt Seerup og Holmgaards 

Tempsayson 

2. Malou Wagner og Wektmeister 

3. Anne Søndergaard og Shape Shooter 

• Ingen uddeling til årets hjælper/frivillige eller springryttere pga. 

manglende aktivitet 
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8. Evt. 

DGI foreningspulje har bevilget 20.000 kr. til etablering af et 

nye hegn omkring dressurbanen. Der skal nedsættes et udvalg, 

der sammen med Jens, skal finde en god løsning af denne 

opgave.  

 

Bestyrelsen STH 


