
 
 

Dagsorden Generalforsamling  
Onsdag 28.04.2021 kl. 19.00 

Dagsorden udsendt Mandag den 26. april 2021 

Mødedato Onsdag d. 28. april 2021, kl. 19.00 
Mødested Udendørs TRK 

Referent Dennis C. Lorenzen 

1. Valg af dirigent - Arno Gormsen 

2. Formandens beretning - Først vil jeg gerne fortælle, at jeg aldrig nogensinde 
havde troet at jeg skulle stå her som formand, ej 
heller skrive formandens beretning. Så det må jo 
bære eller briste, min beretning. 

- Det har på mange måder været et udfordrende år. 
Både fordi det hele er nyt for mig, og fordi Covid-19 
har været vores trælse følgesvend igennem hele 
året. Hele tiden er der ændringer i restriktionerne, 
aflysninger, påbud, forbud, anbefalinger osv. at 
forholde sig til. Heste der stadig skulle fodres og 
luftes imens alting var lukket ned og vores indtægter 
udeblev. 

- Vi er alle nybegyndere i denne her pandemi, vi lærer 
undervejs og jeg synes vi er sluppet nådigt igennem, 
7-9-13. Det er hårdt at være frivillig i en pandemi, og 
vi har været prøvet. Det er meget vigtigt for mig at 
sige, at vi i bestyrelsen på intet tidspunkt er stået op 
om morgenen og har tænkt: Hvordan kan vi genere 
vores medlemmer i dag! Vi har prøvet at følge de 
skiftende restriktioner som regeringen har givet, og I 
må love os at tænke på vi er frivillige. Vi skal kunne 
komme her på TRK som alm. medlemmer med vores 
børn og kunne holde fri, nyde tiden med hestene. 
Har I noget på hjertet, så sig: ”Hej! Jeg har lige lidt, 
jeg gerne vil have vendt med med dig eller 
bestyrelsen, så jeg skriver en mail til Jer” 

- Vi har i den år der er gået fået renoveret den lille 
stald, og hvor er det blevet godt. 1000 tak til dem 
der har trukket læsset og hjulpet. Rytterstuen er 
også blevet shinet op med nyt loft, lys og lidt maling. 
Igen 1000 tak til dem der har hjulpet. Det er mange, 
og normalt siger man: ”ingen nævnt, ingen glemt”, 
men Karin og kaj skal have en stor tak for at være 
tovholdere i projekterne. 

- Vi er en klub som har gode faciliteter, men der er 
altid plads til forbedringer og rytterstuen er en af 
dem. Vi har snakket om nyt gulv, og summen af 



 
penge er ved at være i hus. Finn mener dog at vi lige 
skal prøve at søge lidt fonde, og så se om vi kan få 
skiftet døre, vinduer og evt. toiletter, og så kan vi jo 
lige så godt rode med det hele samtidig. 

- Vi har lige søgt LAG-midler til et nyt tag i den store 
ridehal. Oprindeligt ville vi bare have skiftet 
lyspladerne, men taget er 21 år og opbrugt. Vi 
krydser fingre for at slippe igennem nåleøjet og få 
del i LAG-midlerne. 

- Der vil jeg gerne komme med en lille bøn! Hvis der 
skulle sidde nogle iblandt vores medlemmer og vil 
hjælpe med at søge fonde, så sig endelig til. Det er 
også at være frivillig.  

- En af de andre mere positive ting der er sket her for 

nylig er (Nej, ikke heste-herpes      ) at Ann Rysgaard 
og Christina Høj er kommet til TRK med deres 
handicapridning fra Rødekro. Lige nu står det i Ann´s 
navn, men med tiden er det Christina der overtager 
Ann´s ydernummer og sammen med Suse/Susanne 
sóm allerede er her på TRK, viderekøre det i godt 
samarbejde. Vi har overtaget nogle af Ann´s heste, 
det har måtte kræve nogen bokse fordelt på hele 
TRK. Der er godt fyldt op alle vegne. Selvfølgelig har 
det lagt beslag på lidt flere haltimer, men det er 
hovedsaligt stadig fortrinsvis formiddagstimer. 
Handicapridning er en stor del af TRK´s økonomi, og 
jeg tror at vi har gjort noget godt for TRK ved at få 
mere handicapridning på stedet. 

- Så fra mig og bestyrelsen skal lyde en kæmpe tak til 
alle vore ansatte, både Karin og Kaj, Dorthe, Birgitte, 
vores gode undervisere, vores uundværlige 
handicaphjælpere, fysser, Karin´s unge hjælpere, alle 
vores udvalg. Håber ikke jeg har glemt nogen, ellers 
sig til…… 

- Afslutningsvis vil jeg gerne have lov til at komme 
med en ros og tak til de øvrige i bestyrelsen. Tak for 
et spændende år, hvor vi har hjulpet hinanden. 
Holger har været en kanon formand, og selvom vi 
ikke altid kunne være enige, så har jeg ofte tænkt: 
”Hvad ville Holger gøre?” når jeg har stået i en svær 
situation. Ingen formænd er ens, og man skal ikke 
forsøge at leve op til nogen. Man skal gøre det der 
synes rigtigt, og det som man når frem til via god 
debat i bestyrelsen.  

- Jeg har lært meget dette år, også om mig selv, og jeg 
håber der findes en formand der vil TRK og via 
samarbejde med bestyrelsen kan bringe godt 



 
arbejdsmiljø, ro og alligevel nytænkning ind i TRK´s 
hverdag.  

TAK fra mig 

- Beretning fra daglig leder - For godt et år siden, d 11 marts, havde vi 
generalforsamling. Jeg husker dagen ganske tydeligt 
fordi alting ændrede sig derefter. 

- På generalforsamlingen stillede Birgit Hye et 
spørgsmål om der var en plan for, hvad der skulle 
ske, i tilfælde af at Danmark lukkede ned. Svaret 
blev; ”Det ser vi på, hvis det skulle komme dertil.” 15 
min senere var vi der. Alt blev aflyst og forvirringen 
var komplet det var en stor opgave og bestemt ikke 
let, hverken for bestyrelsen eller mig, og det var til 
tider meget frustrerende at overvåge og passe på at 
alle overholdt restriktionerne. Jeg tror ikke altid jeg 
var lige populær og jeg har bestemt ikke altid været 
lige forstående for folks behov. Hvis nogen føler at 
jeg har været for hård ved dem, vil jeg gerne sige 
undskyld for det. Det har aldrig været min hensigt at 
såre nogen. Min holdning er at der skal være plads 
til alle. 

- Efter en periode med mange diskussioner og 
konflikter, valgte Holger at træde tilbage som 
bestyrelsesformand og jeg følte for første gang i lang 
tid at der kom ro på. Dermed er det ikke sagt at 
Holger ikke var god til sit job, men var nok mere 
påvirket af nedlukningen end vi andre. I den periode 
satte der sig mange tanker i gang hos mig. Tanker 
omkring mit job, stedet og hvad jeg egentlig 
ønskede mig. Jeg måtte konkludere at jeg ikke 
arbejder for bestyrelsen, men for rideklubben og alt 
hvad den står for. Bestyrelsen er skiftende. Jeg 
kender ikke mange arbejdspladser hvor man skifter 
ledelse hvert år, men sådan er det jo faktisk her. 
Derfor fandt jeg ro i at koncentrere mig om klubben. 
Efter Holgers exit, kom Bolette til som formand. Jeg 
må indrømme at det har været helt fantastisk med 
hende ved roret og jeg er ked af at hun ikke ønsker 
at fortsætte, men er nødt til at respektere det trods 
alt. Bolette har været meget til stede og med en 
omsorg som jeg aldrig har oplevet før i klubben. Hun 
får styret tingene uden dominans og er rigtig god til 
at lytte og tænke over tingene, hvis hun ikke lige har 
et svar på hånden. Jeg kommer til at savne dig 
Bolette.  

- Bestyrelsen har været eminent det forgangne år. 
Evald har altid været der for mig og det har været 
meget betryggende, men også de andre 



 
bestyrelsesmedlemmer er kommet mere til sin ret 
og har ytret sig mere end tidligere og det vil jeg 
hermed takke jer for. Det er vigtigt at alle får taletid i 
en bestyrelse. 

- Efter første nedlukning, startede vi op igen, 
laaangsomt, i midten af maj med enetimer og 
holdene lidt senere. Det var en travl tid for mig, da vi 
også startede op med handicap med få ryttere på 
holdene og derfor også kun Lorens og mig som 
hjælpere. Bestyrelsen valgte også at sige farvel til 
Flemming som havde springundervisningen og 
Belinda fik nyt job som poder. Forandringerne var 
mange, men heldigvis kunne vi starte op som 
normalt efter sommerferien, dog med restriktioner 
om mundbindskrav, afspritning, afstand og 
forsamlingsbegrænsninger. Menneskeracen er god 
til at tilpasse sig. Og gud ske lov for det, for ellers var 
vi aldrig kommet igennem 2020. Året sluttede igen 
med nedlukning og vi er jo først nu ved at nå 
normalen igen, men denne gang med mere sindsro 
og tålmodighed selvom vi er godt og grundig 
coronatrætte. 

- Ser jeg tilbage på driften det seneste år, har vi 
været, stort set, fuldt belagt og holdene har været 
fyldte. Nedlukningerne har selvfølgelig påvirket 
indtjeningerne men vi har virkelig forsøgt at holde så 
meget i gang som muligt for at få lidt penge i kassen. 
Vores hestebesætning har været lidt svingende og vi 
har forsøgt os lidt frem, med køb af nye ponyer i håb 
om at ”lave ” vores egne elevheste og må nok 
erkende at det ikke altid går som man håber. Heste 
og ponyer er svære at få fat på til rimelige priser i 
disse tider, men vi gør vores bedste.  

- Det samme gælder medlemmerne i TRK. Der er flere 
der har købt hest eller pony med den bedste 
overbevisning om at man har fået det helt rigtige til 
ens behov eller den helt rigtige til sit barn, hvorefter 
man bliver offer for spydige kommentarer fra andre 
medlemmer, som mener at hesten enten har været 
for dyr eller er for stor en opgave eller hvad der nu 
kan kommenteres på. Går den nye hesteejer hen og 
får problemer med dyret, fornemmer man straks en 
form for skadefryd i stalden. Jeg synes det er et 
kedeligt tiltag på stedet. Jeg ved at folk køber i den 
bedste tro og ingen, absolut ingen skal lide under at 
det ikke altid lykkes 100 %. Det er der ingen der 
fortjener. De der snakker dårligt om andre, skal 
tænke på hvordan det ville være hvis det var dem 



 
selv det gik ud over. Der er nogen der har forladt 
TRK pga. at de er blevet talt dårligt om. Det må 
stoppe. Det giver stedet et dårligt ry, og det kan vi 
ikke have. 

- 2020 har været et mærkeligt år og 2021 bliver nok 
ikke mindre mærkeligt. Jeg ser dog fremad med 
optimisme. Så længe vi alle gerne vil at TRK skal 
bestå som et fantastisk sted, er det jo bare om at stå 
sammen, med afstand, være tålmodige og 
forstående og hjælpsomme, så skal det nok gå. 

- Jeg vil gerne slutte med at sige tak til bestyrelsen, til 
Kaj som jeg har arbejdet rigtig meget sammen med i 
2020, da vi har renoveret hist og her, tak til 
handicapafdelingen med alle medhjælperne og 
fysserne Suse og Christina. Christina er afløser for 
Suse om onsdagen og er kommet til med hele 
afdelingen fra Rødekro, så vi nu har handicap 5 dage 
om ugen. Tak til kollegaer og til pigerne og drengen 
der hjælper med trækkerholdene. I er alle 
uundværlige. 

 

- Beretning fra 
handicapafdeling 

- Her er en lille hilsen fra ridefysioterapien. Vi 
startede stille og roligt i 2020, indtil vi blev lukket 
helt ned fra en dag til den anden. Indtil midt i maj, 
kunne vi slet ikke behandle nogle patienter. Det var 
en hård periode for både patienter, 
rideskolen/personale og mig. Vi begyndte stille og 
roligt igen med 2 rytter pr. hold hvor vi plejer at 
have 5 pr. hold, MEN vi fik lov til at arbejde.  

- Efter sommerferien startede vi igen på almindelig 
holdstørrelse, men mange rytter og institutioner var 
bange for at blive smittet og valgte at sætte deres 
ridning på pause, så vi kunne heller ikke arbejde på 
fuld tid. Heldigvis blev vi ikke lukket ned i anden 
Lock Down og flere og flere ryttere valgte at komme 
igen. 

- Nu er vi et super godt team med nye og gamle 
hjælpere, nye kollegaer og flere og flere ryttere 
kommer tilbage og starter til ridefysioterapi. Det 
bliver et godt år 2021 og tak for 2020.  

 

- Beretning fra junior udvalget - Der har været meget nedlukket, men afholdt en lille 
ridelejr uden overnatning, der var en god succes.  

- Der er planlagt en ny ridelejer i sommerferien 2021 
+ et ministævne efter sommerferien, afhængig af 
hvilke Covid-19 regler der er på dette tidspunkt.  

 



 
- Beretning fra 

stævneudvalget 
- Der har været minimalt af stævner, dog blev det til 2 

stk. Distanceridt, der har givet et lille overskud.  
- Der er blevet planlagt stævner for resten af 2021 

frem til februar.  
- TRK har fået Sydbank cup / Ponyspring.  
- Der mangler nye hænder i stævneudvalget, Jannie + 

Lykke Christensen træder ud. 

- Aktivitetspris -  En trofast TRK’er, der har taget en tørn på 
rideskolen, der har udsmykket rideskolen med sit 
ihærdige malerarbejde på rideskolen til stor glæde 
for alle.  

- Birgit Hye modtog en blomst og anerkendelse på 
200kr. 

- Årets TRK’er - Vi har ikke haft stemmeboksen oppe for årets 
TRK’er, derfor udsættes den til næste år. 

- Kåring af klubmestre -  Der har været lidt flere tilbagemeldinger i år i 
forhold til sidste år.  

- Dressur – Pony – Emma Lorenzen 
- Dressur – Hest – Ingen tilbagemelding 
- Spring – Pony – Mai Andersen 
- Spring – Hest – Anders Lund 
- Rosetter + anerkendelse kr. 200,- afleveres så snart 

rosetter ankommer.  
 

3. Fremlæggelse af revideret 
regnskab  

- 2020 har været lidt bagefter 2019, med indtjening. 
- Punkter gennemgået af Evald. 
- Gik ud af året med et lille underskud.  

4. Fastlæggelse af kontingent - Kontingent hæves med 25,- for 2021 – Blev vedtaget 
ved demokratisk afstemning med ikrafttrædelse pr. 
01.01.2022. 

 

5. Behandling af indkommende 
forslag 

- Der er ikke modtaget nogle indkommende forslag.  

6. Valg af formand - Bolette Frandsen er på valg – Modtager ikke 
genvalg. 

- Der var ingen, som meldte sig ved håndsoprækning, 
så der skal afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling i nærmeste tid.  

7. Valg af øvrige 
bestyrelsesmedlemmer 

- Belinda Kramer (Næstformand) er på valg – 
modtager genvalg. Blev genvalgt 

- Evald Nielsen er på valg – modtager ikke genvalg. 
Lisbeth Gaarde Rasmussen blev valgt ind. 

- Ronni Pedersen er på valg – modtager genvalg. Blev 
genvalgt. 

8. Valg af suppleanter  

- 1. suppleant - Jette Nissen er på valg – modtager ikke genvalg. Ina 
Budde blev valgt. 



 
- 2. suppleant - Lone Clemmensen Schmidt  

9. Valg af 
juniorudvalgsmedlemmer 

- Forbliver som det er i dag, der bliver diskuteret på et 
efterfølgende møde, om der skal udnævnes en 
formand for udvalget, der ved afstemning har 2 
stemmer. 

10. Valg af to revisorer og en 
revisorsuppleant 

- Regnskabet bliver lavet igennem DSH i Løgumkloster 

11. Eventuelt -  Der skal findes mindst 2 personer til 
stævneudvalget.  

- Evald Nielsen blev udnævnt til æresmedlem af TRK 
og modtog et diplom + en købmandskurv.  

- Holger Holm, blev udnævnt til æresmedlem af TRK. 

 


