
Ordinær generalforsamling 
 

Den 21. april 2016 afholdtes ordinær generalforsamling i SIV – Sportsrideklubben Vallensbæk i cafe-
teriaet 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 
 A: Forslag om ændring af vedtægtens § 3, 1. afsnit. Teksten ”Ridecentrets 

skoleryttere under 25 år, som alene rider på rideskolen til speciel pris” ændres 
til Ridecentrets skoleryttere, som alene rider på rideskolen til speciel pris. 

 B: Forslag om vedtagelse af tegningsregler for klubben. Som sidste afsnit i § 6 
indsættes: Klubben tegnes af formand, kasserer og et andet bestyrelsesmed-
lem. 

6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af formand eller kasserer (Helle er på valg og ønsker ikke genvalg) 
8. Valg af øvrig bestyrelse: 
 a. Det antal bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i år (Ida Engelsted, Lisette 

Berner og Julie Heiden Nielsen er på valg og ønsker ikke genvalg) 
 b. Evt. ekstra valg, hvis nogen skulle være gået af i utide (Inge Christensen er 

udtrådt af bestyrelsen. Der skal vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år. 
9. Valg af 1-2 suppleanter 
10. Evt. valg af juniorrepræsentant(er) (kun juniorer har stemmeret) 
11. Nedsættelse af udvalg og valg til disse (stævneudvalg, rideskoleudvalg, aktivi-

tetsudvalg og sponsorudvalg m.fl.) 
12. Valg af 1 revisor samt revisor suppleant 
13. Eventuelt 

 
Ad punkt 1: Valg af dirigent. 
Formand Pernille Winzentsen bød de cirka 40 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. Anette Heiden, Linda Lykke og Simone Ipsen valgtes til 
stemmeudvalg. 
 
Ad punkt 3: Formanden aflægger bestyrelsens beretning og godkendelse af denne. 
Pernille Winzentsen aflagde bestyrelsens beretningen for det forløbne år og nævnte herunder: 
2015 var et anerledes år i SIV – det år hvor vi endelig fik vores store bane efter mange års kæmpen. 
Det er en fantastisk ting og det er til stor glæde i hverdagen. Det var også året, hvor Vallensbæk 
Kommune ikke vidste, om der fortsat skulle være ridecenter på stedet. Der blev arbejdet i grupper med 
høringssvar. Kommunen bestemte sig for at ridecentret skulle fortsætte som hidtil. Kommunen havde 
i processen opsagt kontrakten med klubben. Andet halvår har været præget af den opsagte kontrakt 
– kommunen varslede store ændringer og herunder en forventning om en indtægt fra rideklubben. 
Efter lange forhandlinger kom der nye folk i kommunen og en ny daglig leder. Det lykkedes os den 22. 
marts 2016, at underskrive en ny kontrakt med kommunen, som på mange punkter ligner den gamle 
kontrakt og på andre punkter stiller klubben bedre. Kravet om betaling bortfaldt som følge af reglerne 
i folkeoplysningsloven. Pernille gennemgik den indgåede kontrakt. 
 
Pernille nævnte, at der havde været afholdt følgende ”aktiviteter” i klubben i 2015: 



Januar: Sløjfespring og ponylandsstævne i dressur 
Februar: Generalforsamling 
Marts: Københavns mesterskab 
April: Kursus med Rafael Soto, sløjfespring og kursus med Jørgen Olsen 
Maj: Arbejdsdage med blomsterkasser, sløjfespring og finaler i Københavns mesterskab 
Juni: Indvielse af den store bane sammen med Vallensbæk Kommune 
Juli: Aften dressurstævne 
August: Sløjfespring og DM for pony i dressur 
September: Loppemarked 
Oktober: Medlemsmøde og dressurstævne med klubmesterskab 
November: Banko og medlemsmøde 
December: Springstævne med klubmesterskab og nytårskur med medlemsmøde 
 
Herudover oplyste Pernille, at der er 5 ledige pladser i bestyrelsen, så det er nu der er mulighed for at 
komme ind og påvirke, hvad der skal ske i klubben. Der er en ny centerleder, der er indstillet på at der 
sker noget på centret. 
 
Pernille takkede den gamle bestyrelse for det store engagement de havde lagt i klubben i den tid de 
havde været med i bestyrelsen. 
 
Efter enkelte spørgsmål og bemærkninger til beretningen blev denne godkendt. 
 
Ad punkt 4: Kasserens aflæggelse af regnskab og godkendelse af dette. 
Regnskab 2015 blev uddelt til de fremmødte og Helle Søndergaard gennemgik herefter resultat-
opgørelsen, der udviste et underskud på kr. 68.379. Herefter blev aktiver og passiver gennemgået.  
 
Efter enkelte bemærkninger blev regnskabet godkendt. 
 
Ad punkt 5: Indkomne forslag. 
A: Forslag om ændring af vedtægtens § 3, 1. afsnit. Teksten ”Ridecentrets skoleryttere under 25 år, 
som alene rider på rideskolen til speciel pris” ændres til Ridecentrets skoleryttere, som alene rider på 
rideskolen til speciel pris. 
 
Inger Krogh-Jensen orienterede om formalia omkring vedtagelse af vedtægtsændringsforslag. 
 
Forslaget blev drøftet livligt og der var både for og imod. 
 
Herefter blev forslaget ved håndsoprækning vedtaget med mere end 2/3. 
 
B: Forslag om vedtagelse af tegningsregler for klubben. Som sidste afsnit i § 6 indsættes: Klubben 
tegnes af formand, kasserer og et andet bestyrelsesmedlem. 
 
Helle Søndergaard orienterede om, at forslaget var stillet for at lette overgangen med blandt andet 
disponering over f.eks. klubbens bankkonti. 
 
Forslaget blev ved håndsoprækning vedtaget med mere end 2/3. 
 
C: Inge Ulrich Ernst havde stillet forslag om ændring af vedtægtens § 2 til ”Klubbens formål er at 
fremme interessen for ridesport gennem afholdelse af ridekonkurrencer af forskellig art, og arbejde 
for kendskabet til hest og alt vedrørende hestes brug og pleje samt fremme det sociale samvær med 
medlemmerne.”  
Pernille Winzentsen orienterede om, at det var bestyrelsens opfattelse, at det var den nye bestyrelse, 
der skulle fastsætte det fremtidige formål for rideklubben. 



 
Efter enkelte bemærkninger blev forslaget vedtaget med mere end 2/3 ved håndsoprækning. 
 
Ad punkt 6: Fastsættelse af kontingent. 
Det blev besluttet, at kontingentet fortsætter uændret. 
 
Ad punkt 7: Valg af formand eller kasserer. 
Kasserer Helle Søndergaard var på valg og ønskede ikke genvalg. 
 
Birgitte Balle stillede op og blev valgt med klapsalver. 
 
Ad punkt 8: Valg af øvrig bestyrelse. 
A: Lisette Berner, Julie Heiden Nielsen og Ida Engelsted var på valg og ønskede ikke genvalg. 
Jette Bonne, Simone Ipsen og Kristina Svenningsen opstillede og blev valg med klapsalver. 
 
B: Inge Christensen er udtrådt af bestyrelsen. Der skal vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år. 
Sanne Tankmar valgtes for 1 år med klapsalver. 
 
Ad punkt 9: Valg af 1-2 suppleanter. 
Mimmi Eggert og Lisette Berner blev valgt med klapsalver. 
 
Ad punkt 10:  Evt. valg af juniorrepræsentant(er) (kun juniorer har stemmeret) 
Mette Alempiew blev valgt med klapsalver. 
 
Efter sidste punkt på dagsordenen tilkendegav Silla Claesson, at hun også ønskede at opstille som 
juniorrepræsentant, hvilket forsamlingen tilsluttede sig. 
 
Ad punkt 11: Nedsættelse af udvalg og valg til disse. 
Stævneudvalg: Birgitte Balle, Jette Bonne, Sanne Tankmar, Simone Ipsen, Michala B. Danielsen, Silla 
Claesson, Linda Lykke og Josefine Ringgård. 
 
Aktivitetsudvalg: Susanne Laudrup, Michala B. Danielsen, Charlotte Søndergaard. 
 
Sponsorudvalg: Lotte Kulle. 
 
Rideskoleudvalget, forbliver som det hidtil har været. 
 
Er der andre, der ønsker at være med i et af udvalgene kan man rette henvendelse til bestyrelsen. 
 
Ad punkt 12: Valg af 1 revisor samt revisorsuppleant. 
Bente Zinck blev genvalgt som revisor med klapsalver. Inge Ulrich Ernst blev, ligeledes med klapsalver, 
valgt som revisorsuppleant. 
 
Ad punkt 13: Eventuelt. 
Birgitte Balle nævnte, at klubben har en udfordring i forhold til, at det nu ikke længere var nødvendigt 
at være medlem f.eks. for at modtage undervisning. Der skal ske noget i klubben, der gør det attraktivt 
at være medlem af SIV, hvorefter der udspandt sig en drøftelse herom.  
 
Kl. 21.45 hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 


