
Tuse Næs Køre- & Rideforening 
Udby Kirkevej 21, 4300 Holbæk, hjemmeside www.tnkr.dk mail tnkr.rideklub@gmail.com 

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, i Tuse   

Næs Køre- & Rideforening  

Mandag den 27. februar 2023, Kl. 19.30 i TNKR 

 
REFERAT: 

 

Velkommen ved formand Leif Sørensen 
 

1. Valg af dirigent, og referent, samt stemmetællere 
Inger Heinrichson er valgt som dirigent. 
Tina T. er referent. 
Thea og Marianne H. er stemmetællere 
 

2. Uddeling af præmier overrækkes af Marianne S. 
Dressur pony: nr. 1.Anton Fogelberg og Foldbergs Filur, delt 1.Anna Brix Nordlund og 
Stitch, nr. 3 Annika Holmboe og Don Domingo E 
 
Spring pony: nr. 1.Victoria Viksø og Red Ready Balou, nr. 2 Anna Brix Nordlund og Nyberg 
Raider, nr. 3 Kaya-Jasmin Bendixen og Gizmo 
 
Dressur hest: nr. 1.Michelle Søderlund og Baunehøjens Connecticut, nr. 2 Tina Teglers og 

Memphis, nr. 3 Cecilie Madsen og St. Stenbjerg’s Elton 

 

Spring hest: nr. 1. Regitze Toft og Odette W, nr. 2 Caroline Boye Hansen og Billy The Kid, 

nr. 3 Anine Vogelsang og Nørlunds Senorita 

 

Se alle resultater på hjemmesiden og på FB  

Stort tillykke til jer alle. 

 

Tak til Marianne for overrækkelse af præmier. 

 

3. Formandens beretning for det forløbne år 
Et festligt år. Jubilæumsår med mange aktiviteter. 
Tak for et godt sammenhold. 
Fastelavn 26 ryttere, stor opbakning og rekord beløb raslet. 
Jubilæumsfest med 80 tilmeldte – stor succes. 
Arbejdsdage, jubilæumsstævne C-stævne med reception med besøg af borgmester og 
ryttere til fælles kagebord, børnedyreskue startet igen efter Corona – manglede lidt lokale 
udstillere, ridelejr med 10 unge ryttere, klubmesterskaber, Holbæk Mesterskab med god 
deltagelse, oprydning af containere med salg af gamle bomme og støtter, ride for en 
dommer med Majse med god deltagelse, julepyntning og ”julebal” med udklædning med 
deltagelse af mange små ryttere også uden medlemskab, miljøtræninger med Christian 
Madsen og endnu en fastelavn med god opbakning trods vinterferie. 
Juniortimer – tak til Marianne Frøstrup og bomtræning. 
 

4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse 
Regnskab fremlægges af Jannie – sidste regnskab fra Jannie for denne gang. 
pt. 73 medlemmer. 
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5. Indkomne forslag 
Ingen forslag kommet 
 

6. Beretning fra udvalgene 
Stævneudvalget: C-stævne og klubmesterskab, Holbæk Mesterskab, gode sponsorer bl.a. 
Thomas Olsen, Marianne Foder og Stine Fogelsang – kommende C-stævner og D-stævner 
kan ses i aktivitetskalender. 
 
Juniorudvalget: Ridelejr, ellers ikke andet. 
 
 

7. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer. På valg er: 
Jannie Pedersen   (Modtager ikke genvalg) 

Tine Nielsen   (Modtager genvalg) 

Maj Therkildsen   (Modtager genvalg) 

 

Tusinde Tak til Jannie for mange år i bestyrelsen. 
 

Anja Vogelsang valgt til kassér – velkommen i bestyrelsen 

 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er: 
Else-Marie Haulund  (Modtager genvalg)  

Vibeke Therkildsen  (Modtager genvalg) 

   

9. Valg af 2 revisor/bilagskonsulent. På valg er: 
Helle Ravn   (Modtager genvalg)  

Kirsten Christensen   (Modtager genvalg)  

 

10. Valg af revisor/bilagskonsulent suppleant. På valg er: 
Søren Henriksen   (Modtager genvalg)  
 

11. Valg af Juniorrepræsentanter. På valg er: 
Annika Holmboe   (Modtager ikke genvalg) 
Anine Vogelsang   (Modtager ikke genvalg) 
Caroline Kongeskov  (Modtager genvalg) 
Anton Fogelberg   (Modtager genvalg) 
 
Victoria Viksø valgt til juniorudvalget – velkommen 
Laura Kongeskov er valgt til juniorudvalget - velkommen 
 
Der er en FB side som kan overtages – spørg Marianne H. 
 
Ridelejr: Tak til Marianne H. for at arrangere ridelejr – Bestyrelsen samler op med det nye 

juniorudvalg omkring ridelejr i 2023. 

     

12. Evt. 

Kiosk: Posten er ledig som kiosk ansvarlig – har du lyst til at høre mere om kiosken, så 

kontakt bestyrelsen. 

 

Vi retter i ridehusreglerne vedr. longering, især når der undervises – vi opfordrer til at 

longere udendørs på multibanen, hvor der nu også er lys på multibanen. 
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Vi deler aktivitetsplaner med vores nabo Udby Naturskov – indvielse den 7.maj 2023 af 

området – så der vil være lidt ”person-trafik” den dag. 

Vi har god dialog med Udby Naturskov. 

Meld ind til bestyrelsen, hvis der er noget som udfordrer i forhold til området, så snakker vi 

om det. 

 

Det nye skilt ved hallen mangler Udbyvej 21, som er ridehusets adresse. Problematisk fx 

hvis der skal lægehjælp eller andet til adressen! Leif har det med til halmøde. 

 

Tak til bestyrelsen for at ordne bunden i ridehuset ofte – det er meget dejligt. 

Vi kommer tilbage med ny dato til afretning af bunden, når vi hører fra Skibby. 

 

Der kommer et hold fra kommunen, som skal fjerne de væltede træer og flere ”farlige” træer 

på rideklubbens areal. 

Vi må ikke selv beskære på området, så vi er nødt til at afvente tilbagemelding fra 

kommunen. 

 

Opfordring til at skrive telefonnumre på booking, så man kan kontaktes hvis der er 

spørgsmål til undervisningen. 

 

Opfordring til at lave ”rid for en dommer” igen. Evt. med Maj og Lone i april/maj 2023. 

 

Tak til Inger for at holde god ro og orden som dirigent. 

 

Bestyrelsen takker for en hyggelig aften og god dialog. 

 

 

 


