
 

  

Referat for generalforsamling 

Placering: Fælledvej 4, 4200 Slagelse 

Dato: Torsdag d. 27. februar 2020 

Klokkeslæt: Kl. 19:00. 

Tilstedeværende fra nuværende bestyrelse: Tania Seierø, Susanne Ravn, Michael 

Pedersen, Karen Poppelvig, Sabine Ethelberg og Danielle Banzon. 

1. 40 tilstedeværende 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Mogens Svejgaard er valgt og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt 
indkaldt og varslet efter forskrifterne. 
a. Valgt af evt. stemmetæller: Kenneth og Clarina er valgt. 
 

2. Bestyrelsens aflægger beretning til godkendelse (formand Tania Seierø): 

 

Årsberetning 2020 

 

3. Gennemgang af regnskab for 2019: 
Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse ved kasserer Karen Sørensen: Godkendt. 
Der noteres et overskud for året på 47.314,00 kr. (underskuddet fra regnskabsåret 2018 er 
reduceret). 

 

4. Uddeling af championatspokaler og erindringspokaler: 

 

Klub pokal spring – hest ved C, B & A klasser:   Anna Pico Larsen 
         Stiletten 
          
Klub pokal spring – hest ved E & D klasser:    Cecilie Mai Pedersen 
         Quiana 
 
Klub pokal dressur – hest ved E og D klasser:   Tania Seierø 
         Waikki-Vitz 
 
Klub pokal spring – pony ved C, B & A klasser:   Laura Sloth Kjær 
         Rosa 
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Klub pokal spring – pony ved E & D klasser:    Cecilie Mai Pedersen 
         Al capone DM 
 
Klub pokal dressur – pony ved E og D klasser:   Cecilie Mai Pedersen 
         Al Capone DM 
        
 
 
         

5. Fastsættelse af medlemskontingent: 
Ingen ændringer. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 
a. Ingen indkomne forslag 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
a. På valg er: 

 

Karen Poppelvig (modtager genvalg) – Fortsætter. 

Heidi Sabine Ethelberg (modtager ikke genvalg) – fortsætter ikke. 

Michael Pedersen (modtager genvalg) – Fortsætter.  

Winnie Louise Søborg stiller op i bestyrelsen. 

Vicki Grothe stiller op i bestyrelsen. 

 

Vi mangler 2 medlemmer af bestyrelsen, vi skal helst være 7, men må være 5 medlemmer. 

 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
 

Suppleant for 1 år -       

Suppleant for 2 år – Carsten  

 

9. Udvalg: 
 

a. Juniorudvalg: 
Klara Lyngsgård fremlægger en lille præsentation omkring juniorudvalget som har eksisteret 
i ca. ½ år. De har lavet en masse initiativer bl.a. salg af nudler, spring på ben m.m. De 
hjælper yderligere med diverse arrangementer. Deres mål i 2020 er at få samlet 
privatryttere, rideskolen og voltigering, så vi er fælles. 
 

b. Stævneudvalg: 
Karen ønsker et lille udvalg til at få ordnet banerne før – efter og under stævnet. John og 
Karen poppelvig står meget alene med banerne. Carsten melder sig til at hjælpe. 

 

c. Staldudvalg: 
Vi søger medlemmer til staldudvalget, helst medlemmer af stalden. Man kan træde til og 
give en hånd. Maiken Lyngsgård og Sabine Ethelberg vil fortsætte, derudover hjælper 
Margaret til. 

 

d. Rideskoleudvalg: 
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Vi har Karen Poppelvig som er den eneste i dette udvalg, derfor søger vi flere medlemmer i 
rideskoleudvalget. Helle Neumann hjælper med at tage imod nye medlemmer og organisere 
holdene. 
Juniorudvalget vil gerne hjælpe med at tilse rideskolehestene og det de nu kan hjælpe med. 
Nye medlemmer kan hjælpe med arrangementer fx striglekursus, ryttermærke, stævner. 
Ida Vestergaard vil gerne være med til at arrangere skovture og hun kender hestene.  
 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Dorthe Nor vil fortsætte som revisor, Sabine Ethelberg vil gerne være suppleant, hvis Stig 
Larsen ikke fortsætter, bliver han suppleant. 
 

11. Eventuelt 
 
Sporten: 
Vores ryttere har lavet super flotte resultater og 2 piger har formået at lave nogle gode 
resultater i henholdsvis dressur og spring. I spring blev hun bronze vinder i Nordiske 
mesterskaber, DM blev hun nr. 5. 
Vi har måske et ponyhold klar i år. 
Voltigering har også formået at få nogle gode resultater. 
 
HUSK at indberette resultater, der er mange som glemmer!! B0 giver også resultater. 
Michael Pedersen bliver ny tovholder på indberetninger af championater. 
 
a. Uddeling af championatspokaler og erindringspokaler: 

 

Klub pokal spring – hest ved C, B & A klasser:   Anna Pico Larsen 
         Stiletten 
          
Klub pokal spring – hest ved E & D klasser:    Cecilie Mai Pedersen 
         Quiana 
 
Klub pokal dressur – hest ved E og D klasser:   Tania Seierø 
         Waikki-Vitz 
 
Klub pokal spring – pony ved C, B & A klasser:   Laura Sloth Kjær 
         Rosa 
 
Klub pokal spring – pony ved E & D klasser:    Cecilie Mai Pedersen 
         Al Capone DM 
 
Klub pokal dressur – pony ved E og D klasser:   Cecilie Mai Pedersen 
         Al Capone DM 

 

b. Blomster: 

Buketblomster går til Jannie Sjørslev for sit arrangement med 

kiosken. 

Buketblomster går til Karen Sørensen for det store arbejde med 

klubbens regnskab. 

Stor tak til dem begge to. 

 

c. Hesten: 

Går til Fiona Reiman for det store arbejde og engagement for 

klubben. Hun giver altid en hånd når vi står og mangler. 
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d. Der bliver spurgt omkring nyt LED lys til hele ridecentret, men der 

er desværre lidt udfordringer, men det kommer forhåbentlig op i 

2020. Det giver en god besparelse. 

 

TAK for god ro og orden! 


