
Referat af ordinær generalforsamling for SIV-Sportsrideklubben i Vallensbæk  

Afholdt tirsdag den 25. april 2017, kl. 19:30 i cafeteriet på Vejlegårdsvej 123-125, 2625 Vallensbæk. 

Til stede: Stemmeberettigede medlemmer samt nye og derfor ikke stemmeberettigede medlemmer  

 

Mødet åbnedes ved formand Susanne Laudrup, som bød velkommen til den ordinære generalforsamling 

2017. 

1) Valg af dirigent 

Formalia Inger Krogh-Jensen valgtes som dirigent og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt.  

2) Godkendelse af dagsorden, valg af referent, valg af stemmeudvalg 

Inge Ulrich Ernst valgtes som referent. Celine Bonne Jeunissen og Frederikke Skelsmose valgtes til 

stemmeudvalg. 

3) Formandens beretning og godkendelse af denne 

Formanden aflagde bestyrelsens beretning: 

2016 har været et hektisk år for bestyrelsen. Den, i ultimo 2015 indgåede kontakt mellem VRC og SIV skulle 

effektueres, og SIV skulle redefinere sig selv og nu som en klub uden medarbejderansvar og uden ansvar for 

drift af cafeteriet. Klubbens vedtægter for det forgangne år definerer således en klub med primært fokus på 

afvikling af stævner, arbejde for medlemmernes kendskab til hestens røgt og pleje samt udvikling af socialt 

samvær mellem medlemmerne. 

Blot få dage efter sidste generalforsamling trak den valgte formand Pernille Winzentsen sig fra posten, og 

den konstituerede næstformand Susanne Laudrup, måtte pludselig tiltræde som formand, med hvad deraf 

følger. Henover sommeren 2016 trak kasserer Birgitte Balle sig ligeledes fra sin post og efterlod bestyrelsen 

uden et medlem som kunne varetage denne funktion. Til alt held trådte tidligere kasserer Helle Søndergaard 

til og hjalp med at klubben fik betalt diverse udeståender til kreditorer. Efterfølgende har Tina Thomassen 

gjort et stort stykke frivilligt arbejde, for at bogføre og udarbejde et egentligt regnskab for 2016. 

Klubkonsulent Bente Thomsen (DRF) hjalp den siddende, og knap så erfarne bestyrelse med råd og 

vejledning i kunsten af at fungere som professionel bestyrelse for klubben. 

Som formand for en helt ny bestyrelse, uden erfaring i at lægge stævner op på DRF, var det med bævrende 

hjerte at den nye bestyrelse gik i gang. Formanden er meget stolt af de mange gode stævner, som er blevet 

afviklet og takkede direkte Sanne Tankmar og Jette Bonne Jeunissen for de mange timer og store energi, de 

begge har lagt i stævnearbejdet. Ligeledes fik alle de frivillige hjælpere og resten af bestyrelsen stor tak for 

deres store og uundværlige indsats gennem et for alle parter udfordrende år. 

Klubben har afviklet gode og velgennemførte stævner hen over året: 

26-27. marts: kvalifikation til KBH’s mesterskab 2016 

7. juni: aftenstævne i dressur 

29. juni: aftenstævne i spring 



24. august: klubmesterskab 2016 i spring 

6. september: aftenstævne i dressur 

29-30. okt.:  klubmesterskab 2016 i dressur 

20. nov.: springstævne 

Derudover er der blevet afviklet rideskolestævner og formanden udtrykte glæde over, at rideskolens elever 

nu er med som fuldgyldige medlemmer af SIV. Det opfordres til, at den nye bestyrelse skal arbejde for, at få 

rideskolens elever til at bruge drf-go systemet til stævnetilmelding. 

I august tog klubben afsked med berider Lars Rasmussen ved en hyggelig og velbesøgt reception, som 

afsluttedes med grillaften og rundbold på anlægget. 

I september blev der afviklet loppemarked. 

Den 9. november blev der traditionen tro afholdt bankospil og i lighed med de andre år, var der en 

overvældende tilslutning til den hyggelige og sjove aften. 

Den 31. december arrangerede klubben traditionen tro nytårskur. 

Formanden informerede omkring antallet af medlemmer, som grundet svær adgang til ’Klubmodul’ ikke 

kunne oplyses helt præcist. Umiddelbart sås en stigning fra 220 medlemmer i 2015 til 306 medlemmer i 

skivende stund. Bestyrelsen vil snarest muligt udrede det præcise medlemsantal og informere DRF om 

eventuelle afvigelser og herigennem sikre, at faktureringen fra DRF vil blive korrekt. Formanden opfordrede 

til, at den nye bestyrelse skal tage action på ryttere, som starter for SIV, men som ikke har betalt kontingent 

i flere år.  

Klubbens hjemmeside er pt. under kærlig revidering ved Kristina, som får hjælp af Klubmodul. 

Den nuværende bestyrelse har også arbejdet på stævner og arrangementer i 2017: 

4. februar: springstævne 

1-2. april: kvalifikation til Kbh’s mesterskab 2017 

4. maj: klubaften i HORZE kun for SIVs medlemmer, som får 10% rabat på alle køb, som ligeledes 

udløser 10% bonus til klubkassen.   

5-6. maj: landsstævne i dressur (med kort varsel overtaget fra Frederiksværk Rideklub) 

25. juni: Agility på udendørsbanerne – arrangeres af bestyrelsesmedlem Simone Ipsen 

25-27. aug: Pony DM i dressur (ad hoc gruppe nedsat til formålet) 

Formanden gjorde opmærksom på, at al ledig kapacitet bedes komme i spil, specielt med henblik på det 

forestående landsstævne i maj. Vi har overtaget stævnet med meget kort varsel, og det vil give klubben og 

VRC megen positiv omtale, hvis vi igen viser, hvor professionelt vi kan afvikle stævner i Vallensbæk. Der er 

brug for al den hjælp og støtte, som findes blandt SIV-medlemmer, forældre til rideskoleelever og 

pensionærer på stedet. 

Bestyrelsen har og vil fremtidigt arbejde for, at kunne gennemføre ryttermærker samt ’klar-parat-start’-

kurser for klubbens medlemmer 



Slutteligt meddelte formanden, at hun dels grundet de mange stævneafviklinger gerne vil give 

formandsstafetten videre til en person, som ’brænder’ for stævneafvikling. Formanden stiller således ikke op 

til genvalg.  

Forsamlingen takkede formanden for beretningen samt det store arbejde, hun har udført for klubben.  

Beretningen blev godkendt. 

4) Regnskabet aflægges og godkendes 

Regnskabet for 2016 blev fremlagt af Kristina  

Klubben er solvent, og der er præsteret et driftsoverskud på kr. 51.002 mod et driftsunderskud i 2015 på kr. 

68.379. Forsamlingen roste bestyrelsen med applaus. 

Grundet en fejl i regnskabsprogrammet var klubbens egenkapital ikke opskrevet med det gode resultat. Da 

regnskabet ikke var retvisende og bestyrelsen ikke kunne stå inde for dette, som det blev fremlagt, kunne 

regnskabet ikke godkendes.  

Bestyrelsen vil gennemgå regnskabet igen og skriftligt redegøre nærmere for regnskabets poster og 

resultatet. Det korrigerede regnskab og redegørelsen vil blive fremlagt på klubbens hjemmeside og 

facebook.  

5) Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

6) Fastsættelse af kontingent 

Kontingentsatsen forblev uændret 

7) Valg af formand – ulige år 

Nuværende formand Susanne Laudrup ønskede ikke genvalg. Charlotte Gajhede blev enstemmigt valgt som 

ny formand for 2 år. Der var ingen modkandidater. 

8) Valg af kasserer – valg i lige år  

Da Birgitte Balle var udtrådt af bestyrelsen skulle tillige vælges en ny kasserer for den resterende periode.  

 Tina Thomassen blev enstemmigt valgt for 1 år. Der var ingen modkandidater. 

9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – valg i ulige år. 

Sanne Tankmar var på valg og ønskede ikke genvalg.  

Pernille Bigaard (Sir Palle – stald 2) og Steen Nielsen (Avalon – stald 2, Afrodite – stald 5) blev begge 

enstemmigt valgt for 2 år. Ingen af de 2 nye medlemmer var umiddelbart valgbare, grundet for kort tids 

medlemskab. Da der ikke var valgbare modkandidater, som stillede op til bestyrelsen, besluttede 

generalforsamlingen enstemmigt, at dispensere fra valgbarhedskravet.  

10) Valg af 1-2 suppleanter 

Emma Bøjer og Caroline Østergaard Nielsen blev enstemmigt valgt som suppleanter for 1 år 

11) Valg af juniorrepræsentant 



Mette Alempiew måtte fratræde grundet aldersgrænsen på 18 år. I stedet valgte juniorrepræsentanterne 

Sophie Lund Madsen. Der var ingen modkandidater. 

12) Nedsættelse af udvalg 

Der blev nedsat 4 udvalg:  

Dressurudvalg: Emma, Celine, Britha og Inge 

Springudvalg: Sophie, Gitte, Sanne og Julie 

Aktivitetsudvalg: Susanne, Simone, Victoria 

Sponsorudvalg: Charlotte, Victoria 

Det er et stort arbejde at sidde i disse udvalg ,og der blev derfor opfordret til, at de medlemmer som ikke 

deltog i aftenens generalforsamling, bedes overveje at melde sig til udvalgsarbejdet.  

13) Valg af revisor samt revisorsuppleant – 1 år 

Inge Ulrich Ernst blev enstemmigt valgt som revisor og  Merete Fastøsom revisorsuppleant. Der var ingen 

modkandidater. 

14) Eventuelt 

Britha Skov opfordrede til, at der bliver udarbejdet funktionsbeskrivelser for arbejdet i de enkelte udvalg. 

Forsamlingen bakkede op om dette. 

Der var forespørgsel til klubfinansiering af stævnedeltagelse for hold. Den nye bestyrelse vil arbejde med 

dette og informere medlemmerne hurtigst muligt 

Henrik Jørgensen foreslog at fastholde ’ad hoc grupper’ i forbindelse med afvikling af store stævner. Dels 

for at kunne samle ekspertisen og dels for at lette arbejdet for de 2 stævneudvalg. Forsamlingen bakkede 

op om dette. 

Per Springborg leverede et kort indlæg om ’livet efter ægteskabet mellem VRC og SIV’ og talte om, hvor 

vigtigt samarbejde er for at kunne lykkes. Per Springborg så tilbage på et år, hvor samarbejdet og den 

gensidige respekt mellem ridecenter og rideklub er blevet positivt udviklet. 

Generalforsamlingen takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer, herunder specielt Susanne Laudrup for 

det store arbejde, som hun har magtet i en svær og noget turbulent tid.  

Den nye formand Charlotte Gajhede cementerede visionen for den nye bestyrelse, som blandt andet er at 

bringe SIV tilbage til fordums storhedstid samt at arbejde for den gode atmosfære med plads til alle.  

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden kl. 21:30. 

 

Således opfattet af Inge Ulrich Ernst – Referent 

Referatet er godkendt af dirigenten den 26. April 2017 

 

 


