
Ordinær generalforsamling 
 

Den 24. februar 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i SIV – Sportsrideklubben i Vallensbæk i 
cafeteriaet på Vallensbæk Ridecenter med følgende dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formalier: godkendelse af dagsorden, valg af referent, valg af stemmeudvalg 
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning og godkendelse af denne 
4. Kassererens aflæggelse af regnskab og godkendelse af dette 
5. Indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af formand eller kasserer (Pernille er på valg) 
8. Valg af øvrig bestyrelse: 
 a. Det antal bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i år (Lene og Susanne er på 
  valg) 
 b. Evt. ekstra valg, hvis nogen skulle være gået af i utide 
9. Valg af 1-2 suppleanter 
10. Evt. valg af juniorrepræsentant(er) (kun juniorer har stemmeret) 
11. Nedsættelse af udvalg og valg til disse 
12. Valg af 1 revisor samt revisor suppleant 
13. Eventuelt 

 
Ad punkt 1: Valg af dirigent. 
Formand Pernille Winzentsen bød de cirka 30-35 medlemmer, der var mødt op velkommen og foreslog 
Inger Krogh-Jensen som dirigent, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. 
  
Ad punkt 2: Formalia, godkendelse af dagsordenen, valg af referent og stemmeudvalg. 
Dirigenten oplyste at indkaldelsen var sket med mere end 14 dages varsel og godkendte dagsordenen. 
Helle Søndergaard valgtes som referent. Inge Ulrich Ernst og Anette Heiden valgtes til stemmeudvalg. 
 
Ad punkt 3: Formanden aflægger bestyrelsens beretning og godkendelse af denne. 
Pernille Winzentsen aflagde bestyrelsens beretningen for det forløbne år og hun roste indledningsvis 
medlemmerne for deres store engagement og deltagelse i de arrangementer, der havde været afholdt 
i årets løb. Der har været afholdt cirka et bestyrelsesmøde om måneden og derudover mange andre 
møder. Der har været afholdt flere stævner, både klub-, distrikts- og landsstævner. Udover stævner 
har der været afholdt træningssamling for ponyryttere, der har været ”rid for dommer”, der har været 
afholdt 2 kursus for bestyrelsen og der har været loppemarked. Et andet stort arrangement, som er 
blevet det helt store hit i klubben og som afholdes på tværs af aldersgrupper er banko, der blev afholdt 
i november måned 2014.  
Pernille Winzentsen oplyste, at der i lighed med tidligere år skulle hyldes ”årets klubven” og hun 
nævnte samtidig, at det var dejligt, at der var rigtig mange, der havde tid og lyst til at hjælpe, nogen 
tog endda fri fra arbejde og andre ”pjækkede fra skole” for at give en hånd med, når der blev holdt 
arrangementer. Årets klubven syntes vi i bestyrelsen havde skilte sig ud og havde været en helt 
fantastisk hjælp. Årets klubven 2015 er Anna Krogh-Jensen, som fik overrakt et gavekort til Horse 
House fra klubben og fik en stor klapsalve fra forsamlingen. 
Klubben står overfor mange udfordringer i 2015. Klubben har til august fået tildelt Pony DM, som bliver 
et af de helt store arrangementer, vi har i slutningen af marts kvalifikation til Københavns Mesterskabet 
og finalerne, der afholdes sidst i maj. Derudover har vi nogle klubstævner og klubmesterskab i både 
dressur og spring. Bestyrelsen vil gerne have nogle andre aktiviteter end stævner. Blandt andet kunne 
det nævnes, at der i påsken vil blive afholdt kursus med Rafael Soto, hvor man både har chancen for 
at deltage til hest men også blot som tilskuer.  
Ridecentrets leder Pernille Klingert har opsagt sin stilling og fratræder med udgangen af februar. 
Pernille Winzentsen oplyste, at bestyrelsen har været til møde med kommunen. Kommunen har ikke 



helt besluttet, hvordan det skal gribes an, men opfattelsen af Ridecentret er desværre, at der er meget 
brok og dårlig karma. Pernille Winzentsen opfordrede derfor alle til at være positive, glade og vise, at 
vi alle vil det her sted. Der er desværre blevet efterladt indtryk i kommunen af at klubben ikke ønsker 
at samarbejde og senest er klubbens kontrakt blevet opsagt med henblik på genforhandling. Med 
hensyn til ny daglig leder har kommunen oplyst, at der ikke bliver ansat en lige med det samme og det 
vides ikke, hvorvidt der bliver lavet helt nye tiltag.  
Herefter oplyste Pernille Winzentsen om udendørsanlægget, som der jo havde været snakket om i 
flere år. Efter planen skal entreprenøren gå i gang med gravarbejde i løbet af uge 10. Græsset bliver 
gravet af og banen bliver udlignet i niveau, da der er stor forskel på jordhøjden fra den ene ende til 
den anden. Banen bliver etableret med ”ebbe-flod-system”, som kan forklares som et kar, der bliver 
betrukket med folie, der bliver lagt dræn, der har forbindelse til brønde, der kan opsamle og opbevare 
overskydende vand. Det betyder, at når det regner bliver vandet opsamlet i brøndende og når der så 
er en tør periode bliver vandet flyttet fra brøndende ud i karret, således at bunden holdes i det korrekte 
fugtige niveau, der gør, at banen kan benyttes nærmest hele året. Banen bliver anlagt med fiberbund 
og der bliver opsat lysmaster, så selvom det er mørkt, vil anlægget kunne bruges. Der anlægges en 4 
meter bred ridesti hele vejen rundt om banen. Banen bliver 10.000 kvm, når den står færdig. Det 
forventes, at arbejderne med banen er færdige i starten af maj, således at banen herefter er klar til 
brug. Der bliver plads til at der kan opsættes tribune.  
Der blev stillet spørgsmål til om Pernille Winzentsen (klubben) stadig var med på sidelinjen, mens 
anlægsarbejderne var i gang, hvortil hun svarede, at det var hun. Derudover var spørgsmål til, om der 
var taget højde for, om brøndende bliver store nok, da det regner mere nu end førhen. Pernille 
Winzentsen svarede, at det var der taget højde for og der var endvidere drøftet, om der skulle laves 
en sø, hvor vandet kunne opsamles. Der var opfordring til, at der blev lavet en blog på klubbens 
hjemmeside alternativt på facebook, så alle kan følge med i byggeriet.  
Da der ikke var flere bemærkninger til beretningen blev denne godkendt. 
 
Ad punkt 4: Kasserens aflæggelse af regnskab og godkendelse af dette. 
Regnskab 2014 blev uddelt til de fremmødte og Helle Søndergaard gennemgik herefter 
resultatopgørelsen, der udviste et overskud på kr. 24.810. Herefter blev aktiver og passiver 
gennemgået. Efter enkelte bemærkninger blev regnskabet godkendt. 
 
Ad punkt 5: Indkomne forslag. 
Der var ikke indkomme forslag. 
 
Ad punkt 6: Fastsættelse af kontingent. 
Det blev besluttet, at kontingentet fortsætter uændret. 
 
Ad punkt 7: Valg af formand eller kasserer. 
Pernille Winzentsen var på valg og blev genvalgt med klapsalver. 
 
Ad punkt 8: Valg af øvrig bestyrelse. 
Lene Bergenholtz og Susanne Laudrup var på valg. Lene Bergenholtz ønskede ikke at genopstille. 
Susanne Laudrup blev genvalgt med klapsalver. Bestyrelsen forslog Inge Christensen, der blev valgt 
med klapsalver. Der var ingen bestyrelsesmedlemmer, der var gået af i utide. 
 
Ad punkt 9: Valg af 1-2 suppleanter. 
Anne Jensen blev valgt med klapsalver. 
 
Ad punkt 10:  Evt. valg af juniorrepræsentant(er) (kun juniorer har stemmeret) 
Emma Bøjer genopstillede og blev valgt med klapsalver. 
  
Ad punkt 11: Nedsættelse af udvalg og valg til disse. 
Pernille Winzentsen oplyste, at som det er lige nu, er det bestyrelsen, der står for planlægning og 



afholdelse af stævner og det kræver mange ressourcer – også selvom der er mange, der giver en hånd 
med når stævner bliver afviklet. Det vil derfor være rart, hvis nogen har mod på at melde sig til 
udvalgene, således at bestyrelsen også kan få hjælp til selve planlægningen af stævnerne. Der blev 
nedsat følgende udvalg. 
Dressurudvalg: Lisette Berner, Helle Søndergaard, Julie Heiden, Camilla Søndergaard, Pernille 
Winzentsen 
Springudvalg: Katja Berg, Helle Søndergaard, Julie Heiden, Pernille Winzentsen, Simone Ipsen 
Aktivitetsudvalg: Hanne Dehn, Simone Ipsen, Lotte Kulle og Susanne Laudrup 
Sponsorudvalg: Lotte Kulle 
Hvis der er nogen, der ikke deltog i generalforsamlingen som har lyst til at være en del af et eller flere 
udvalg kan bestyrelsen kontaktes. 
 
Ad punkt 12: Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant. 
Susanne Kjøller blev genvalgt som revisor med klapsalver. Kristina Svenningsen blev, ligeledes med 
klapsalver, valgt som revisorsuppleant. 
 
Ad punkt 13: Eventuelt. 
Inge Ulrich Ernst nævnte, at hun syntes, at der skulle arbejdes for, at alle der har hest stående på 
Ridecentret skal være medlem af rideklubben, fordi det giver et bedre tilhørsforhold og klubånd. 
Kristine Christensen oplyste, at i henhold til Folkeoplysningsloven kan man ikke tvinge pensionærer til 
at være medlem af klubben, da stedet er drevet af kommunen. Pernille Winzentsen nævnte, at hun 
håbede, at der fremadrettet kunne arbejdes på, at der kun var ”et hold”, i stedet for som det kunne 
føles nu, hvor der er flere ”hold”.  
Der var forslag om at klub og ridecenter i samarbejde udarbejdede en fælles folder, der kunne 
udleveres, når der kom nye pensionærer.  
 
Kl. 21:30 hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 


