
 
 

Dagsorden Generalforsamling  
Onsdag 11.03.2020 kl. 19.00 

Dagsorden udsendt Fredag den 28. marts 2020 

Mødedato Onsdag d. 11. marts 2020, kl. 19.00 

Mødested Rytterstuen TRK 

Dagsorden Mandag d. 9. marts 2020 

Referent Dennis C. Lorenzen 

1. valg af dirigent. - Ronni Pedersen 

2.  Formandens beretning 2019 har været et hektisk år, hvor jeg som soluret kun vil 
tælle de lyse timer. 
Et af de første arrangementer vi havde. Var en gensynsfest 
for gamle medlemmer og venner af Tinglev Rideklub. Det 
var et velbesøgt arrangement. Men en skam der var så få 
nuværende medlemmer.                                                                                                                                                        
For mig personlig var det en fantastisk dag. En dag hvor det 
virkelig gik op for mig, hvor stor betydning TRK har haft for 
rigtig mange mennesker.                                                                                     
Tænkte det var den gang. Den tid kommer aldrig igen. Men 
når jeg fokuserer på de lyse tider. Så er det jo helt forkert. 
2019 har jo virkelig udviklet sig til et år, hvor flere har taget 
ejerskab i TRK. Har indtryk af der er blevet meget mere 
trenden at fokusere i det positive i TRK. Jeg har følelsen af 
at 2019 har været året, hvor der virkelig er opstået 
venskaber i TRK og flere og flere gør en indsats for her skal 
vi have det rart at være. 
Men vi er også nødt til lige og tænke på. Hvor skrøbeligt det 
er. En strid i Juniorudvalget hvor forældre blander sig på et 
ensidigt oplyst grundlag. Kan i et nu ødelægge og destruere 
samarbejde og venskaber i en håndevending.                                                                                                                         
Her er vi nødt til at tænke på, at juniorudvalget er et udvalg, 
hvor unge mennesker laver et kæmpe stykke arbejde for 
TRKs yngste medlemmer. Men junior udvalget er også et 
uddannelsesudvalg. For de unge mennesker der er i 
udvalget. Det er sikkert første gang, for nogen af dem, hvor 
de skal udføre en opgave uden voksnes hjælp. Men 
sammen med andre unge mennesker. Som de måske ikke er 
slyngveninder med. Men er sammensat ved et valg og 
interesser.                                                                  
Hvis det skal lykkedes, er det vigtig at forældre måske lytter, 
men ikke tager stilling. For man skal tænke på. Om vi er 
barn eller voksen. Så farver vi det altid lidt med vores 
yndlingsfarve.                                        
Så forældrenes største opgave er at beundre de dygtige 
unge mennesker vi har.                                           



 
Jeg er også overbevist om at den uddannelse TRK giver de 
unge mennesker er med til, at når de er voksne. Vil de 
vælge frivilligt arbejde, så en klub som TRK også er der om 
25 år. 
TRK har udviklet sig enormt i 2019. Vi har haft nogle år hvor 
det godt kunne virke tomt, når man kom på TRK. Det er 
absolut ikke tilfældet mere. Der er altid mennesker når jeg 
kommer forbi. Der er masser af aktiviteter. Det gælder 
holdundervisning. Men også ene timer bliver brugt flittig.          
Men må sige vi spiller også på mange strenge. Lige fra mor 
barn ridning til springundervisning på højt plan er på 
programmet. 
Handicap Ridningen kører som sædvanlig i højeste gear og 
stiller store krav til både hjælpere og hestene. Der har 
været en del udskiftning i vores heste materiale. Hvilket har 
betydet store udfordringer for Karin, for at få de nye elever 
passet ind i undervisningen.                                                         
2019 har ikke været et let år at være daglig ledder i. Der har 
været en masse uforudsete udfordringer. Stalden har været 
næsten konstant fuld. Der har ikke altid været nemt at finde 
en person der lige er klar til at tage nogle ekstra timer. Men 
det er vel de udfordringer man har som daglig leder.                                                                                                                                                        
Men en anmeldelse om dyremishandling er ikke lige noget 
du kan være forberedt på. Det kan være vanskeligt at 
håndtere. Men Karin må sige det var blevet og blev 
håndteret perfekt.  For selvfølgelig var alt som det skulle 
være. Du havde som altid været omsorgsfuld over for vores 
heste, Der var en nøje afstemt plan. Udarbejdet i 
samarbejde med Dyrlægen. For den omtalte pony. Så der 
var jo slet ikke noget at komme efter, super godt gået Karin.                                                                    
Det er i sådanne situationer hvor jeg virkelig synes TRK er 
lidt speciel. For her er det som om vi rykker lidt tættere 
sammen og jeg føler opbakning for de beslutninger der 
bliver taget. 
Rent sportslig har TRK også markeret sig bredt. Vi har været 
med i elevskole cup. Bredde har været ret dominerende i: 
Forskellige turneringer og mesterskaber har TRK deltaget i. 
Igen i år er TRK repræsenteret, når der den 2. april uddeles 
erkendtligheder til de aktiviteterne sportsudøvere i 
Aabenraa kommune der er placeret ved et mesterskab. Det 
er altså rigtig stort. 
Tinglev Rideklub nomineret til årets Rideklub 2019. Så kan 
det næsten ikke blive større. Jo det kan det. Vi kan den blive 
årets Rideklub lørdag den 18. april. Hvor jeg håber nogen af 
jer vil tage med til Kolding og vise flaget.                                                                                                                         
Hvorfor er vi så kommet så langt. Ja først og fremmest fordi 
Finn synes vi fortjener det og har indstillet os. Men hvis 
vores medlemmer ikke gennem mange år havde gjort sig 



 
positivt bemærket og Tinglev Rideklub ikke havde markeret 
sig på forskellig vis. Hvis vi ikke havde nogle dygtige 
undervisere og ansatte i Tinglev Rideklub var vi aldrig nået 
så langt.  
Af fremtidsplaner går vi og pusler lidt med at lave et halvtag 
på sydsiden af den store hal. Til opbevaring af alt det 
materiel vi har fået slæbt sammen i forbindelse med RBJ.                               
Vi har en staldudvidelse der skal ske inden 2024 for at vi kan 
udnytte vores miljø dispensation for udvidelse af stald. Her 
tænker vi at lave et løsdriftsafsnit på den gamle møddings 
plads.                           
Nu hvor der er blevet lavet et kanon initiativ med et nyt 
køkken. Er det vel et tegn på at vores rytterstue skal holde i 
mange år. Så skal vi måske fortsætte med at renovere og 
isolere den. Samt få den energi optimeret.                                                                          

- Her til sidst vil jeg gerne takke alle vores 
medlemmer for jeres indsats i 2019. En helt særlig 
tak til alle vores ansatte. Hvor har I dog gjort det 
godt.                                                                                                  
En hel særlig tak skal lyde til de forældre der er gået 
foran og har fået tingene til at ske. Hvad enten det 
gæller stævner turneringer. Eller initiativ til et helt 
nyt køkken.                                          Jeg er så 
taknemmelig for jeres indsats. Håber virkelig i får 
endnu større opbakning fra alle vores medlemmer i 
2020.                                                                                                                                      
Sammen kan vi udrette alt. 

- Beretning fra daglig leder - 2019 gik utrolig hurtigt. Man synes lige det har 
været nytår, og så er det pludselig jul igen. Starten af 
året gik nok mest med at finde til rette i den nye 
stald og ikke mindst i den lille stald, hvor der 
gennem året har været lidt udskiftning i 
opstaldningerne. Den lille stald har til dato endnu 
ikke været helt booket op, medmindre man regner 
de bokse med der har været brugt til opbevaring af 
hø og andet foder. Der har dog været næsten fyldt 
på et tidspunkt.  

- Den store stald har været fyldt hele året, hvilket nok 
skyldes at vi har fået anskaffet lidt flere elevheste. 
Grunden til det er at vi jo har en hel del elevheste, 
der er pænt oppe i alderen og vi så satser lidt på, at 
få nogle nyere på banen til at tage over når tiden er 
inde. Vi har også i 2019 måtte sige farvel til 4 af 
vores handicapheste. De nåede alle at blive omkring 
20 år, så man må da sige, at de har gjort det godt.  

- Det er meget svært at finde de rigtige heste til 
handicapridning og vi har da også gennem året 
forsøgt os med et par stykker, som vi har sendt retur 



 
igen. Vi har dog fået et par nye som fungerer meget 
godt.  

- Handicapafdelingen fungerer også meget godt. Vi 
har timer mandag, tirsdag og onsdag, torsdag hviler 
vi fødderne. Vi kunne godt bruge en hjælper mere til 
alle timerne, så hvis der er nogen, der har sindssygt 
meget til at gå, er i velkommen til at henvende jer. 
Vi går ikke kun, vi hygger også meget og snakker 
meget. Ja det er rigtig godt. Vi har haft et par 
arrangementer det seneste år. Vi holdt lidt 
afslutning for Ute, hvor vi bowlede og spiste 
sammen, senest har vi været i Escape Room, med 
buffet bagefter, som vi virkelig allesammen nød. Det 
er ikke sidste gang vi laver sådan noget. Jeg synes 
også det er vigtigt at styrke sammenholdet, 
stemningen bliver bare bedre, når man har oplevet 
noget sjovt sammen.  

- Elevskolehestene er også af den ældre generation 
(forleden havde jeg et hold med 5 ryttere, hvor 
gennemsnitsalderen for hestene lå på 22½ år) vi 
forsøger også her at finde yngre gode heste som kan 
gå med i undervisningen på sigt.  

- Jeg må nok erkende, at vores elevskole fungerer 
meget godt. Om det så skyldes at andre klubber 
lukker for undervisning på elevheste eller om det er 
fordi vi faktisk gør det godt, kan jeg ikke svare på. I 
hvert fald har holdene været fyldte gennem hele 
året og jeg er aldrig kommet til bunds i ventelisten. 
Der er altid en lille rest tilbage når jeg har fyldt på 
holdene. Det er et puslespil at få rykket rundt og det 
er nok sværest på holdene der har et højere niveau. 
Jeg håber på lidt tålmodighed hos dem på 
ventelisten.  

- Vores mor/barn hold må også lige nævnes. Det er 
virkelig blevet en succes. Der er omkring 25 
tilmeldte (alle kommer dog ikke hver gang) og det er 
bestemt Belindas fortjeneste. Hun sørger også for at 
fodre min venteliste med små ryttere, der er klar til 
at komme videre. Det geniale ved det er jo også, at 
de jo faktisk kan noget når de så starter hos mig. Tak 
for det Belinda.  

- Vores gode Henriette, som jo nu har forladt os, har 
bygget noget stort op omkring spring, og det bliver 
nok svært at gøre hende kunsten efter. Det er jo så 
Flemming og Robin, der kommer til at gøre det og 
jeg håber virkelig at de vi kunne skabe noget endnu 
større, uden at det går ud over de ”små”. Jeg håber 
også at eleverne vil være åbne for nye tiltag og 



 
prøve at efterkomme eventuelle ændringer og 
omstruktureringer. Jeg er i al fald positiv. Henriette 
havde også et dressurhold, som egentlig var 
påtænkt voksne, men da der over en længere 
periode ikke var nok på holdet, blev det fyldt op 
med nogle unge mennesker. Det har fungeret fint, 
men jeg savner at der er deciderede voksenhold og 
jeg ved ikke om man kan få et sådant hold til at blive 
vedholdende.  

- Ulla har været sød at sige ja til at overtage 
dressurholdet om tirsdagen og de enetimer der 
måtte følge med. Dressur er noget sjovt noget, for 
man skal selv være med til at skabe undervisningen. 
Man kan godt få at vide, hvad man skal lave, men 
hvis man trækker sig tilbage, må man regne med, fra 
underviserens side, at det opfattes som at man ikke 
er interesseret i at blive korrigeret for meget. Altså, 
hvis man vil have undervisning, skal man være aktiv. 
Det kan diskuteres om der er underviseren der ikke 
gør arbejdet godt nok, men jeg ved også hvordan 
det er at undervise nogen der rider ned i den anden 
ende af hallen og så bagefter siger, at de ikke får nok 
undervisning. Når man deltager på et hold, er det 
også vigtig at give plads til hinanden. Det er ikke 
altid man helt kan styre kamelen og det må man 
altså tilgive hinanden. Er man ikke i stand til det, 
hører man ikke hjemme på et hold, men bør tage 
enetimer i stedet.   

- Enetimer, er der også blevet lidt flere af og det er jo 
rigtig dejligt. Jeg har dog det seneste år, observeret 
at flere og flere ikke respekterer dem der har 
enetimer og rider, flere en tre ind på banen mens 
der undervises. Det er selvfølgelig underviserens 
gode ret til at sende de sidst ankomne ud igen, men 
det kan jo også være en fin gestus at vente til der er 
plads. Ligeledes skal elever, der rider 
holdundervisning, ikke ride ind i hallen når der er 
enetimer, men vente til deres undervisning starter.  

- Jeg er stadig positiv.  
- Ole har dressurhold om mandagen. Det ene hold er 

fyldt og det andet knap og han har haft en del 
enetimer før og efter holdene. Det er mit indtryk, at 
det svinger meget med antallet af enetimer, men at 
alle er glade for undervisningen.  

- Efterskolen har i 2019 haft omkring 20 elever til 
undervisning. Det er svært at finde plads til dem og 
de har siden sommerferien haft timer mandag aften 
og fredag formiddag. Efter jul dog kun om 



 
mandagen, da der på skolen er rigtig mange andre 
aktiviteter i foråret.  

- Der er rigtig mange hestepassere på vores elevheste 
og det er da også noget vi sætter pris på, ikke mindst 
Dorthe, som jo skal muge de resterende bokse. Hun 
har dog fået hjælp af en gul ven, som bliver tøjlet af 
Kaj, så hun ikke får stresse over det. Jeg har en 
fornemmelse af at fodervagterne fungerer fint, da 
jeg ikke har fået nogen klager her.  

- Der er dog en kedelig ting, der er kommet til på 
rideskolen. Tyveri af hø og andet foder. Det er trist 
at skulle belemres med sådan noget, for alle ved da 
hvad der er deres og at man ikke må tage noget der 
ikke er sit. Er det svært at forstå? Det er irriterende 
når noget sådan sker og det er synd for dem, der 
bliver skældt ud for ikke at have vejet høet rigtig af. 
Vi har tidligere haft tyveri på rideskolen, og havde da 
også en samtale med en pige og hendes mor, som 
blev vældig fornærmet over det og mente, at der var 
nogen der prøvede at sætte pigen i et dårligt lys. Vi 
kunne ikke rigtigt gøre noget da vi ikke havde 
beviser. Pigen flyttede fra rideskolen nogle måneder 
senere og pudsigt nok holdt tyverierne op fra den 
dag.  

- Jeg håber at tyverierne stopper. 
- Nå, det her skulle være en kort beretning, men det 

blev den vist ikke. Jeg vil slutte med at sige tak for 
endnu et år i klubben. Tak til bestyrelsen, 
handicapafdelingen, både Suse, Ute og alle de 
dejlige mennesker der hjælper til. Tak til mine 
kollegaer, især Henriette og Belinda, som jeg sparer 
meget med. Tak til Dorthe og Kaj, som aldrig siger 
nej, når jeg beder ham om hjælp. Ikke mindst tak til 
alle de trofaste elever. Jeg er positiv.  

- Beretning fra 
handicapafdeling 

- Suse er en god alternativ i forhold til Ute, og yder en 
god indsats. Hun er åben og ikke bange for 
udfordringer. 

- Suse er uddannet fysioterapeut/osteoterapeut.  
- Vi er ca. 90 stk., nogle med bagryttere, til følger ved 

siden af og nogle der kan ride alene.  
- Handicap kunne godt bruge en ekstra hjælper, der 

er meget fokus på det sociale.   

- Beretning fra junior udvalget - Clara & Christina 
- Der har været lidt uro i starten, de var 7 og så 

forsvandt de gamle, men de nye er kommet rigtig 
godt ind i det nye. 

- Arrangementer: Kæpheste for de små, ridelejr, 
kæpheste på Rømø, ministævne uden klager. 



 
- Nu planlægges påskefrokost, ministævner + ridelejr 

& Rømø. 
- Der er brug for flere i juniorudvalget, da de kun er 3. 

 

- Beretning fra 
stævneudvalget 

Stævner 19/20:  
 
23-24/02/19: C-stævne i dressur – 58 starter lørdag (pony) 
og 82 starter søndag (hest)  
13-14/04/19: C-stævne i spring hest/pony – 149 starter 
lørdag, 148 starter søndag 
12-13/10/19: C-stævne i dressur – 31 starter lørdag (pony), 
58 starter søndag (hest) 
14-15/12/19: C-stævne spring heste – 74 starter lørdag, 
søndag aflyst – samarbejde med TalentSyd og mhp. At få 
flere tyske ryttere til start – fortsætter ind i næste stævne 
år 
22-23/02/20: D-stævne i dressur pony/heste med e-klasser 
– 52 starter lørdag (pony) og 59 starter søndag (hest) 
Stævneterminer 20/21: 
12-13/04/20: C-stævne spring hest/pony –AFLYST pga 
corona 
19-21/06/20: Rømø beach jump 
10-11/10/20: C-stævne dressur hest/pony 
7-8/11/20: C-stævne spring heste (Talent Syd) 
27-28/12/20: D-stævne spring med e-klasser pony/heste 
20-21/02/21: D-stævne i dressur med e-klasser pony/heste 
 
Klubmestre stævneåret 19/20: 
Pony dressur: Trine Clemmesen Schmidt 
Pony spring: Aya Pedersen 
Forslag til håndtering af klubmesterskab fremadrettet?? 
 
Nye medlemmer – Sanne går ud – forslag: Vicki Petersen, 
Cecilie Pedersen 
 

- Beretning om Rømø Beach 
Jump 

- Der er god opbakning omkring RBJ, der er næsten 
booket helt ud på springdelen, og stadig frie pladser 
ved dressur.  

- Der er en del henvendelser omkring at blive 
sponsorer til RBJ, da der er kommet en del 
interessenter som vil være hovedsponsorer.  

- En sponsor er sprunget fra pga. datoen blev ændret i 
forhold til sidste år og de  

- 1, 2 eller 3 weekend i juni er de tidspunkter vi har, 
da der ellers er for mange turister derude. Holger 
har en lille tvist med distriktet, da en fast dato vil 
kunne have indflydelse på hvornår DM bliver 
afholdt. 



 
- Der er brug for frie hænder i styregruppen, bla. 

Udstillere, kommunikation med skovfogeden. 
Desuden er der også brug for ekstra hjælpere. Vi har 
fået frivillige fra nogle Tyskere og Nordmænd.    

 

- Aktivitetspris - Birgit Pedersen har været meget aktiv og initiativ 
fuld vedr. støttegruppen og køkkenet og modtog en 
lille anerkendelse fra TRK.  

 

- Årets TRKér - Der har ikke været meldt nogen ind, som 
nominerede til Årets TRK’er. 

 

- Kåring af klubmestre - Aya Pedersen, blev klubmester i Ponyspring.  
- Trine Schmidt, blev klubmester i Ponydressur. 
- Der skal gøres en del mere for at sprede budskabet 

om at melde resultater ind, så alle får det med, der 
skal arbejdes på et godt koncept for.  

 

3. Fremlæggelse af Revideret 
regnskab  

- Godkendt af de fremmødte.  

4. Fastlæggelse af kontingent - Ingen ændring.  
 

5. Behandling af indkommende 
forslag 

- Ændringer til vedtægterne §10.  
- Tekst i dag: §10 Bestyrelsen disponerer over 

klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste 
måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. 
formand/næstformand + kasserer eller kasserer + 
regnskabsfører, som er bemyndiget til at underskrive 
de dokumenter om køb og anden afhændelse, samt 
pantsætning, som er en følge af 
generalforsamlingens beslutninger, som er truffet 
herom i medfør af lovens §11. 

- Der må ikke meddeles ene prokura. 
- Forslag til ændring: §10 Bestyrelsen disponerer over 

klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste 
måde.  

- Bestyrelsen er bemyndiget til at underskrive 
eventuelle dokumenter om køb og anden 
afhændelse, samt pantsætning, som er en følge af 
generalforsamlingens beslutninger, som er truffet 
herom i medfør af lovens §11. 

- En af bestyrelsen bemyndiget person kan oprette og 
godkende betalinger på klubbens vegne jf. 
bestemmelserne i den til enhver tid gældende bank. 

- En eller flere af bestyrelsen bemyndiget personer kan 
hæve kontanter til almindelig drift jf. 
bestemmelserne i den til enhver tid gældende bank. 

• Ændringen blev vedtaget.  



 
6. Valg af formand - Holger modtager genvalg – Blev genvalgt. 

7. Valg af øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 

 

- Evald Nielsen (Kasserer) er på 
valg – modtager genvalg  

- Evald Nielsen blev valgt ind. 

- Jette Nissen er på valg – 
modtager ikke genvalg – 
bestyrelsen foreslår Dennis 
C. Lorenzen 

- Dennis C. Lorenzen blev valgt ind.  

- Ina Budde er på valg – 
modtager ikke genvalg - 
bestyrelsen foreslår Edith 
Lund 

- Edith Lund blev valgt ind. 

8. Valg af suppleanter  

- 1. suppleant - Anette G Bürgel blev valgt ind. 

- 2. suppleant - Jette Nissen blev valgt ind. 

9. Valg af 
juniorudvalgsmedlemmer 

- Følgende 6 personer blev valgt ind til den 
eksisterende gruppe.  

- Aya Pedersen  
- Trine Schmidt 
- Sofie Wulf 
- Lea Kramer 
- Kathrine F. Dahl 
- Naja Møller 

10. Valg af to revisorer og en 
revisorsuppleant 

- De eksisterende vil gerne stille op til næste år. 
- Begge blev genvalgt. 

11. Eventuelt - Loftet skal tømmes for hø inden d. 31.03.2020, så vi 
kan dokumentere overfor forsikringen, at det er 
tømt, ellers en stigning på 14K 

- Kursus for hjælpere igennem DRF, så hjælperne får 
undervisning på hvordan repræsenterer 
klubben/kvaliteten af undervisningen. 

- Torsdag, når der er spring undervisning er det lidt 
ærgerligt, at springrytterne benytter begge haller. 
Det gør at nogle udefra, som evt. vil ride dressur 
føler de ikke passer ind på pladsen.  

o Skal der afsættes tid til op/nedkøling ved 
springundervisning?  

o Skal der bygges op i den store hal, så man i 
bunden har plads til opvarmning i den ene 
ende? 

o Karin og Flemming sætter sig sammen og 
finder en løsning.  

o Tidligere har man kunne bruge den store hal 
med opvarmning og springundervisning på 
samme tid, hvorfor kan vi ikke i dag?  



 
- Der kommer en på tirsdag og laver noget 

demonstration til Aloe Vera, overskuddet går til nyt 
gulv i rytterstuen.  

- Opdatering af halplanen inde på hjemmesiden og 
Facebook.  

- Hvordan forholder vi os til Corona, der er lige 
kommet med opfordring fra det offentlige om at 
lukke ned for foreninger.  

- Det er vigtigt, at medlemmer tømmer ud i 
trillebøren når man ser, at de er fulde, samtidig med 
det er vigtigt at den bliver tømt.  

- Opfordring til at bruge TRK foreningssiden frem for 
den åbne gruppe, så vi kan holde foreningsrelateret 
vs. Hyggeskriv adskilt.  

  

 

  


