
Referat fra generalforsamlingen i TNKR d. 220218. 

Flot fremmøde – tak for det. 

Velkomst ved formanden Leif Sørensen. 

 

Valg af dirigent 

Helle Ravn er valgt. 

Tina er referent. 

Helle og Anja er valgt som stemmetællere. 

 

Uddeling af pokaler 

Pony dressur: Anine Parslov Vogelsang  

Pony spring: Valdemar Utzon 

Hest dressur: Sara Brix 

Hest spring: Amalie Dahl 

Hest military: Amalie Ravn 

 

Formandens årsberetning 

Formålsparagraf læses op – det er denne vi skal leve op til som bestyrelse. 

Fastelavnsridningen er den store tradition – lidt historie fortælles. 

Flere stævner er afholdt for både hest og pony. 

Børnedyrskue afhold ti juni måned – i 2018 er det 40 år siden at vi startede med at afholde 

børnedyrskue i TNKR. 

DRF er fyldt 100 år i 2017 – vi har modtaget et fint flag. 

Juniorlejren er afholdt og det gik rigtig fint. Fint arrangeret af juniorudvalget. 

Miljøtræning er afholdt 3 gange i 2017 og afholdes stadig løbende med politi-rytter 

Christian Madsen.  

Foredrag i rytterstuen med Rytteren i Fokus – vi håber på flere foredrag i løbet af 2018. 

Vi har lagt stenmel ud på stien over banerne og der er nyt grus og spåner i ridehuset. 

Vi vil meget gerne holde vores faciliteter i fin stand og derfor må vi hjælpes ad med at 

holde orden og gøre opmærksom på evt. mangler eller ting som er gået i stykker. 



Vi er med i haludvalget og i fremtiden er det meget vigtigt, at vi har den gode kontakt til 

kommunen for at komme i betragtning til tilskud til eventuelle mangler på vores bygninger. 

Vi prøver at holde os opdateret på de sociale medier, Face Book, Tuse Næs Blad, Holbæk 

venstreblad, hjemmeside osv. – med billeder og med beskrivelser af forskellige aktiviteter. 

Tak til bestyrelsen og alle de frivillige som bakker rideklubben op i løbet af året.  

Beretningen er godkendt. 

 

Regnskab 2017 

Jannie læser regnskabet op. 

Vi har ikke mange medlemmer under 25 år – desværre. 

Vi har et fint overskud på året. 

Regnskabet godkendt. 

 

Forslag fra medlemmer til nye aktiviteter til bestyrelsen 

Ingen forslag er sendt til dette punkt. 

Se blanket i ridehuset, hvordan alle er velkommen til at holde et arrangement som man 

selv står for. 

Opfordring til at holde en procent klasse for koldblodsheste til vores stævner – 

stævneudvalget tager det til overvejelse til stævner i 2018. 

Janni og Marianne vil starte noget bomtræning op i midten af marts – der vil være 

tilmelding på Face Book. 

Else-Marie vil gerne invitere en prof. Fotograf eller en god amatør til at tage billeder at 

heste/ryttere – Thea og Else-Marie arbejder videre med denne opgave. Der undersøges 

priser osv.  

Amalie opfordrer til at de ”gamle” Old Boys/Girls starter lidt – måske kan vi lave en klasse 

til vores egne stævner.  

Forslag om foredrag fx en smed – en dyrlæge om fx forfangenhed. 

Forslag om at Mia med terrænbanen kommer måske en gang om året – men der skal 

være nogle medlemmer, som vil stå for det. 

Forslag om fælles skovture. 

 

 



Æresmedlemmer 

Niels Therkildsen og Søren Henriksen udnævnes til æresmedlem, modtager to glas med 

logo og et diplom.  

Hans Therkildsen er udnævnt til æresmedlem for mange år siden og vi vil gerne påskønne 

dette endnu en gang. Modtager også glas med logo. 

Tak for hjælpen og opbakning i mange år og stort tillykke til jer alle. 

 

Beretning fra udvalgene 

Stævneudvalg: 3 stævner afholdt i 2017. 

Klubstævne holdt i april. 

Klubmesterskab afholdt i august og Holbæk Mesterskab afholdt i september. 

Julestævne i november. 

I år har vi klubstævne i maj. 

Julestævne i november. 

Holbæk skal holde Holbæk Mesterskab i 2018. 

Nyt stævnesystem er indført og Janni, Majse og Caroline tager på kursus i systemet her i 

februar. WEB baseret. Skulle være rigtig godt system.  

Der er lavet ændringer i vores betaling til DRF, som betyder at man nu skal købe en 

rytterlicens på DRF.GO 

Der kræves ikke ryttermærker for at få rytterlicens – man kan bare købe licensen. 

Der må fremover kun inviteres 3 klubber til E-stævner (fx ponystævne) – ellers skal være 

et D-stævne. Fremover skal der betales kr. 10,- mere pr. start fra D-stævner og op. Derfor 

vil stævnegebyret blive sat lidt op i forhold til de nye afgifter. 

 

Børnedyrskueudvalg: 

40 års jubilæum. 

Majse opfordrer til at melde sig til dyrskuets opvisning – så vi kan blive rigtig mange. Der 

vil blive trænet i løbet af foråret – Majse ligger opslag op. 

Der er formentlig være flere medlemmer af dyrskueudvalget som stopper i år, så derfor vil 

vi komme til at mangle medlemmer til dyrskuet – så har du lyst til at være med, så meld 

dig meget gerne. 

Sebastian Klein vil være kommentator hele dagen. 



Juniorudvalget: 

God ridelejr i 2017 – ny ridelejr er ved at blive planlagt og juniorerne vil også arbejde på at 

lave et ponystævne. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen har arbejdet med at reducere bestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer, da det er ret 

svært at rekruttere nye medlemmer. 

I år er der mulighed for at lave om på vedtægten da det lige præcis er nu, vi kan lave om 

på antallet i bestyrelsen. 

Det betyder, at vi skal indkalde til ny generalforsamling  

Vi beder om accept om at suspendere pkt. 7 og 8 og derefter indkalde til ny 

generalforsamling og derefter kunne reducere antallet af medlemmer i bestyrelsen. 

Det betyder, at pkt. 7 og 8 er udsat og der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling 

i løbet af kort tid. 

Tusinde tak for indsatsen i bestyrelsen til 2 x Karina – som går ud af bestyrelsen. 

 

Valg af revisorer 

Helle Ravn og Kirsten Christensen er genvalgt. 

 

Valg af revisorsuppl. 

Søren Henriksen er valgt. 

 

Valg af juniorrepræsentanter 

Caroline Jelstrup 

Annika Hartung Holmboe 

Anine Parslov Vogelsang 

Sarah Amalie Keld 

 

Evt. 

Ridehusbunden er glat, når der løsspringes. 



HUSK at du skal booke på hjemmesiden, hvis du vil løsspringe eller andet på 

søndagstiden kl. 09-11, hvis der ikke er booket i tiden kan du ikke sætte spring op.  

Juletræet skal ligges på tilskuergangen – må ikke ligge foran branddøren. 

 

Leif slutter af og vi tager alle forslag til efterretning. Vi indkalder til den ekstraordinære 

generalforsamling med punktet om vedtægtsændring på antallet af medlemmer i 

bestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 


