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Referat af Solrød Rideklubs årlige generalforsamling for 

året 2020 afholdt 18. maj 2021 

 

Årets generalforsamling blev afholdt i det store ridehus grundet Corona restriktioner. Der var et 

fint fremmøde. 

Ad 1) Fejring af championats vindere 2020 

For dressur pony – Emilie Hansen på Orchid’s Tigertail 

For dressur hest – Julie Graff på Sabine Høm 

Begge ryttere modtog et dækken, blomster og klapsalver. 

Ad 2) Fejring af æresmedlem 

Årets æresmedlem blev Christina Madsen, som overtager vandrepokalen fra Lene Nørgaard. 

Ad 3) Valg af dirigent 

Karina Høybye blev igen i år valgt til dirigent og hun kunne oplyse at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt. 

Ad 4) Formandens beretning 

Helle Antvorskov (formand) tog ordet og fortalte om et år i rideklubben med mange Corona 

forhindringer, mange stævner og fornuftig økonomi og super samarbejde i det daglige mellem 

medlemmer og med gården. Formanden beretning blev enstemmigt godkendt og lægges ud på  

klubbens hjemmeside. 

Ad 5) Godkendelse af regnskab for 2020 

Iben Rothe og Christina Madsen (kasserer) kunne berette om et år med stort overskud primært 

grundet mange stævner og et lille forbrug på vedligehold og andet. Budget for 2021 er ikke lagt i 

forventning om samme overskudsgrad, men dog stadig med forventning om overskud, 

medmindre der bliver forbrugt en større andel af klubbens midler i banken (opsparing). En stor 

opsparing betyder, at der er mulighed for større anlægsarbejder – her er der tanker om renovation 

af den store rytterstue og køkkenet heri.  

Regnskabet godkendes enstemmigt - regnskabet kan findes på klubbens hjemmeside. 

Ad 6) Fastsættelse af kontingent 

Ingen forhøjelser for 2021, og dette blev godkendt af generalforsamlingen.    
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Ad 7) Indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag 

Ad 8) Valg til bestyrelsen 

Iben og Helle fortæller kort om indhold og forventning til et bestyrelsesmedlem 

Ad a) Christina Madsen genvælges til kasserer 

Ad b) Linda Baier genvælges som medlem 

Ad c) Birgitte Kamph genvælges som medlem 

Ad d) Søren Nørgaard-Larsen træder tilbage midt i periode, så Mie Kaarslev vælges for 1 år. 

Ad 9) Valg af interne revisorer 

Iben fortæller kort om opgave for en intern revisor 

Helle Jensen vælges. Tina Friis genvælges. Begge vælges for 1 år. 

Ad 10) Valg til sportsudvalg 

Følgende vælges: 

Karina Høybye - Sara Kiilerich – Iben Rothe – Cecilie Andersen – Laura Juhl Ringbæk – Louise 

Linde – Karina Brøggler – Rie Høybye – Malene Baun - Christina Bauer - Christina Madsen - 

Helle Antvorskov 

Ad 11) Valg til cafeterieudvalg 

Følgende vælges: 

Birgitte Kamph – Tina Friis – Helle Jensen – Louise Nielsen – Lene Nørgaard – Benjamin 

Cordes - Sara Friis 

Ad 12) Valg til materialeudvalg 

Følgende vælges: 

Marck Høybye – Michael Kim Jensen – Jakob Zeihlund – Dan Baun 

Ad 13) Valg til sponsorudvalg 

Følgende vælges: 

Ane Saabye – Pia Henriksen – Heidi Bonsvig – Maja Saabye 
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Ad 14) Valg til juniorudvalg 

En hel del af gårdens piger vil gerne være med i udvalget og Karina Høybye giver stafetten som 

voksen tovholder videre til Cecilie Andersen og Laura Juhl Ringbæk 

Ad 15) Eventuelt 

Mette Dyrsted spørger til mulig renovation af udendørs dommertårne – bestyrelsen tager 

opfordring med sig. Mette spørger derudover til renovation af stor rytterstue samt forventet 

forbrug på dette – Helle svarer. 

Ane Saabye spørger til mulighed for opsats udenfor til opbevaring af dækkener og jakker, når der 

rides på udendørsbanen – bestyrelsen tager opfordring med sig. 

Sara Kiilerich vil gerne oprette og styre en championats liste for fails (når rytter sættes af). Der 

skal være billeder/video/vidner for at komme på listen. 

Maria Hansen spørger til æresmedlem for børn og unge under 18 år - – bestyrelsen tager 

opfordring med sig. 

 Laura Juhl Ringbæk vil undersøge muligheden hos OK for at få et benzinkort med rabatter til 

stævnekørsel. 

Rie Høybye nævnte muligheden for at afholde dyrskue. 

Rie og Helle slutter af med at bemærke og glæde sig over det gode samarbejde og sammenhold 

generelt og ikke mindst i de her Corona tider. 

 

Referent Iben Rothe 


