
Ordinær Generalforsamling  

Sportsrideklubben Vallensbæk (SIV) – d. 19. august 2020. 

 

1.     Valg af dirigent. 

Mette Lund Madsen forslås og vælges. Dirigenten takker for valget og gennemgår dagsordenen. 

2.     Formalia – godkendelse af dagsorden, valg af referent og stemmeudvalg. 

Præcision af dagsordenen:  
Suppleanter skal vælges hvert år. 
Vedrørende punkt 9: Jette Bonne genopstiller til valg i 2021. Vedtægterne er altid gældende, uanset 
hvad der står i referatet.   

Birgitte Magnussen foreslås og vælges til referent.  
Merete Fastø og Celine Bonne vælges til stemmeudvalg.  

Angående stemmeret:  
Stemmeret præciseres. Juristerne er konsulteret. Passivmedlemmer har også 3 måneders 
karensperiode. Dette bør præciseres i vedtægterne. Måske skulle karensperioden gælde fra 1. 
januar? 5 personer ved generalforsamlingen rammes af bestemmelserne.   

 

3.     Formandens beretning og godkendelse af dette. 

Se bilag A. 

Spørgsmål efter beretningen:  

Julie Bisgård: vedr. springmateriale. Noget af kommunens springmateriale er blevet solgt med? I 

forhold til B-stævnet: der går rygter om, at der ikke var ønske om at samarbejde med Dorte K.  

Formanden: Klubben har været i dialog med Dorte K., men først efter at stævnet var blevet aflyst. Man 

blev spurgt, om Dorte K. måtte holde stævnet i SIVs navn. Det blev fra mange sider klart frarådet, at 

klubben lagde navn til noget, vi ikke havde andel i. Dortes selskab har haft stort underskud på et andet 

stævne. Bestyrelsen vurderede derfor, at det skulle vælges fra.  

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

4.     Kassererens aflæggelse af regnskab og godkendelse af dette. 

Se bilag B.  
 



Planlagt underskud, det var planlagt at indkøbe bjælkehytten, som ville medføre et underskud i 
budgettet.  

Spørgsmål fra Britha Skov: Stævne med meget regn gav ikke underskud.  
Kassererens svar: Nej, men det ville have givet større overskud, hvis vi ikke havde haft ekstra udgifter.  

Regnskabet godkendes.  

Herefter 5 minutters pause.  

5.     Forslag fra bestyrelsen: 

 

a.     Nedsparing af SIV formue til medlemmernes fordel, f.eks. tilbagebetaling 

        kontingent 2020, fælles hesteoplevelsestur m.v. 

Formanden fremlagde bestyrelsens forslag a:  
Ikke meningen at lukke klubben, men vi har en stor formue. Der har altid været tradition for kun at tage 
likviditeten med i aktiverne. Bestyrelsen har på ingen måde interesse i at lukke klubben. Man kan 
være irriteret på kommune og ledelse, men der er rigtig mange børn, der gerne vil have en klub og 
deltage i stævner. Størstedelen af bestyrelsen ønsker at bevare rideklubben. Klubben har mange 
aktiver, som ikke står i regnskabet. De aktiver synes vi skal blive her. Det er f.eks. dressurhegn, 
dommertårne (det var egentlig en aftale med ledelsen, at vi skulle deles om udgiften til disse, men vi 
har aldrig fået pengene).  

Det er muligt, at vi skal blive bedre til at leje vores materiale ud. Det har vi gjort bl.a. under det seneste 
DV-arrangement. Sådan kan man altså også få penge ind. Der har været mange medlemmer, som 
har bidraget med mange ting, som skal have glæde af likviditeten. 

Bestyrelsen foreslår derfor at udlodde ¾ af likviditeten til medlemmerne, så er der rigeligt tilbage. Det 
er bestyrelsens indstilling og ønske at lave en fed hestetur, men det kan vi nok ikke disse coronatider. 
Bestyrelsen har lavet en aftale med Horze, således at både medlemmer pr. 1.4. 2020 (incl. dem, der 
lige har meldt sig ud efterfølgende, kan få et gavekort (Horze giver os 25 % udover).  

Forslaget betyder, at klubben fortsætter, men at vi udlodder en del af pengene. Bjælkehytten er ikke i 
spil (kostede 115.000, + 15.000 strøm) der er andre, der er interesseret. Hvis vi ser bort fra det, er det 
ca. 1.500 kr + 25% til hver.  

Spørgsmål og kommentarer:  
Julie Bisgård: Hvorfor solgte man springmaterialet så hurtigt, hvis man gerne vil holde stævner?  

Formanden: som nævnt i beretningen, havde vi en køber, da vi besluttede at sælge, og kommunen 
havde ikke svaret på vores henvendelse. Hvis det viste sig, at vi beholdt klubben, kunne vi altid købe 
springmateriale igen.  

Dirigenten: Hvis vi beslutter os for forslaget, skal der selvfølgelig udarbejdes en plan.  



Spørgsmål: er det realistisk at fortsætte en klub og afholde stævner med en egenkapital på kr. 
100.000?  
Svar: Ja, der er mange klubber, som har mindre. Indstillingen er, at vi stadig kan holde stævner, og vi 
håber, at det med tiden igen kan blive et sted, hvor der kommer flere pensionærer. At det her bare er 
et lavpunkt.  
Kommentar: man skal huske at sammenligne sig med sammenlignelige klubber.  
 
Inge Ernst: Er beløbet proportionalt med det indskud, vi har betalt?  

Emilie Johansen: Mht. proportionalt beløb: Bestyrelsen er enige om, at alle er lige meget værd, så alle 
får i givet fald samme beløb. 

Bente Zinck oplyste, at Folkeoplysningsloven foreskriver, at foreninger ikke må lave opsparing. En 
klub med så stor kapital som vores er faktisk ikke i orden.  

Henrik Jørgensen: Formanden siger, at det bliver svære at holde stævner uden pensionærer, 
sportsrideklubben har ingen pensionærer, men masser af hjælpere.  
Kommentar hertil - Susanne Laudrup: SPR har en aftale med Gentofte Rideklub om hjælpere. 

Det blev diskuteret om stemmeberettigelsen ved generalforsamlingen. Desuden om formanden er på 
valg eller ej. Inge Ernst kommenterede, at det er uklædeligt at lede efter hullerne i osten. Det 
diskuteredes, om der skulle stemmes om, om de 5 er stemmeberettiget? I vedtægterne står ikke, at 
passive medlemmer først har stemmeret efter 3 måneder.  

Dirigenten foreslog, at man stemte om, om de 5 er stemmeberettiget. Lovligheden i at lave en sådan 
afstemning, der ikke er på dagsordenen, blev diskuteret. De 5 er inhabile i en sådan afstemning. Der 
stemmes, om vi følger ordlyden i vedtægterne eller hensigten.  

Bente Zinck foreslog, at generalforsamlingen udskydes, til det er afgjort, om det er vedtægternes 
ordlyd eller hensigt, der gælder, idet man ellers kunne risikere, at generalforsamlingen efterfølgende 
blev kendt ugyldig.  

Formanden havde ingen indvendinger mod at køre denne generalforsamling færdig, og dirigenten 
besluttede at fortsætte generalforsamlingen og at stemme om, om de nyindmeldte 5 passive 
medlemmer skal have stemmeret.  

13 stemte for stemmeret til de nyindmeldte. 32 stemte imod stemmeret til de nyindmeldte. Det 
betyder, at de 5 nyindmeldte passive medlemmer ikke kan stemme ved denne generalforsamling.  

Der er dermed 46 stemmeberettigede (- de 5 nyindmeldte passive medlemmer).  

Der skal stemmes om 4 muligheder: 

a.     Nedsparing af SIV formue til medlemmernes fordel, f.eks. tilbagebetaling 

        kontingent 2020, fælles hesteoplevelsestur m.v. 



b.     Forsætte uændret som aktiv klub under det nye Rideakademi med de 

        ændringer det indebærer. 

c.    Fusion med anden klub. 

d.    Nedlægning af klubben. 

Til orientering: Hvis vi vælger at nedlægge klubben, kan det ikke ske i dag, men på en ekstraordinær 

generalforsamling.  

45 har stemt, resultat: 9 stemmer for at fortsætte som hidtil, 36 stemmer for bestyrelsens forslag.  

Bestyrelsens forslag er hermed vedtaget.  

6.     Indkomne forslag (Behandling af indkomne forslag. Sendes skriftlig til bestyrelsen 

senest 22/7-2020 (4 uger før generalforsamlingen): 

Indkomne forslag: Britha Skov fremlagde sine forslag mht. ændring af opkrævningen, så den følger 
kalenderåret.  

Kommentarer hertil: 
Formanden: Brithas forslag er godt, men det er et stort administrativt arbejde for kassereren at lave 
det om, derfor bakker bestyrelsen ikke op om forslaget. Der ønskes skriftlig afstemning.  
Bente Zinck: Der mangler noget i forslaget, enten bliver medlemsperioden forlænget eller forkortet. 
Hvordan kompenseres for det overlap?  
Hvis forslaget vedtages, skal der stemmes om, hvordan der forkortes/forlænges.  

Resultat: 4 blanke, 31 stemmer imod, 9 stemmer for.  
Forslaget er ikke vedtaget.   
 
 

Britha Skov fremsatte sit andet forslag. Britha Skov begrundede sit forslag med, at det giver mening 
med klubbens formue at nedsætte kontingentet.  

Kommentarer hertil: 
Henrik Jørgensen: Rideforbundet har ændret sine kontingenter, derfor giver det mening.  
Formanden: Har vi ikke en større udgift i forhold til starterne?  
Henrik Jørgensen: Rideforbundet lægger op til, at der skal være brugerbetaling.  
Formanden: Klubben må dog se på, at der er en større udgift på stævnerne, så det, der ender i 
kassen, er umiddelbart det samme.  
Bente Zinck: Kunne være, at det blev mere attraktivt at være medlem, hvis det er billigere.  
Susanne Laudrup: SIV er i forvejen en billig klub.  
Henrik Jørgensen: Jeg kommer fra en klub, hvor det er billigere.  

Forslaget sættes til afstemning. 22 stemmer for, 13 imod, 9 blankt.  
Forslaget er vedtaget.  



7.     Fastsættelse af kontingent. 

Kontingentet er baseret på foregående punkt.  

8.     Budget 2020. 

Formanden: Intet budget, da man ikke vidste, hvad der skulle ske. 

9.     Valg af formand. (Jette Bonne genopstiller, på valg igen 2021 da formandsposten 

vælges i ulige år). 

Jette er ikke på valg, vælges først i 2021. 

10.  Valg af øvrige bestyrelse: 

Valg af kasserer: Tina Thomassen vælger at trække sig af helbredsmæssige årsager. Stor applaus til 
Tina for hendes store indsats. Britha Skov vil gerne stille op til posten. Britha redegjorde for sine 
kompetencer som mangeårig kasserer for Vestegnens rideklub og medvirken som stævnekoordinator 
ved utallige stævner. Ønsker bredt samarbejde med andre klubber, rideskole m.m. Britha Skov blev 
valgt som ny kasserer.  

Anja Gade ønsker alligevel ikke genvalg. Merete Fastø blev valgt.  

Sophie Clausen vælges for 1 år.   

11.  Valg af suppleant (Ingelise Sørensen indtrådt som suppleant genopstiller.) 

Suppleanter: Ingelise Sørensen ønsker genvalg og vælges, og Majbritt Schwaner blev valgt som 2. 
suppleant.  

12.  Evt. valg af juniorrepræsentant tidligere Sophie Storgaard Clausen, som udtræder 

fyldt 18 år, kun juniorer kan deltage i afstemning. 

Juniorrepræsentant: Jule Overgård vælges.  

13.  Nedsættelse af udvalg og valg af disse. 

Dressurudvalgsformand: Britha Skov,  

Springudvalgsformand: Emilie Johansen (Julie Bisgaard, Emma Bøjer, Cecilie Kirkebække),  

Aktivitetsudvalgsformand: Majbritt Schwaner.  

Britha Skov foreslår, at man indkalder til et møde, hvor man forklarer, hvad man laver i de forskellige 
udvalg.  
Spørgsmål: Hvad med rideskolen? Der er sikkert mange, der gerne vil være med. Man kunne indkalde 



til et møde via Facebook.  
Sophie Clausen: Vi skal fange især forældrene.  

Formanden: God ide, Britha, med at udvalgsformændene samler sine udvalg.  
Caroline Østergaard vil gerne bidrage til at inddrage rideskoleeleverne.  
Susanne Kjøller: Det er svært at engagere sig helt så meget, hvis man kun kommer en gang om 
ugen.   

14.  Valg af 1 revisor samt suppleant. 

Mette Lund Madsen vælges som revisor. Henrik Jørgensen vælges som suppleant.  

15.  Eventuelt. 

Sanne Tankmar: Hvad er visionerne? Trist over kommunens oplæg.  
Formanden: For bestyrelsen handler det om, hvad medlemmerne vil. Kommunen vil gerne have 
forskellige workshops. Bestyrelsen må tage det, som det kommer.  

Sanne Tankmar: Det er jo ikke det SIV, vi kender. Kan vi blive informeret hen ad vejen?  
Cecilie Reinholt: Bestyrelsen har manglet informationer at videregive. Vi vil selvfølgelig prøve at 
informere bedre.  
Emilie: Vi varetager klubbens og medlemmernes interesser, vi vil gerne holde arrangementer, 
stævner, hjælperfester m.m. Vi vil gerne tilbage til klubånden.  

Sanne Tankmar: Medlemsmøder kan være et skridt på vejen.  

Susanne Kjøller: Bestyrelsen har i dag fået opbakning, idet vi har tilkendegivet, at vi ønsker at 
fortsætte klubben. Så nu må der være grundlag for at sende nogle informationer ud, evt. som bilag til 
referatet.  

Emma Bøjer: Man kan skrive på facebook, hvad folk ønsker, så kan man diskutere forslagene på 
mødet.  

Mette Lund Madsen: facebook er en god platform til at kommunikere, men det er også en 
ukontrollerbar størrelse. Så man skal træde varsomt. 

 

Dirigenten takkede for virkelig god ro og orden og lukkede generalforsamlingen.  

 

Referent: 

Birgitte Magnussen 

  



Bilag A: 

SIV Formandsberetning 2019 til 8/2020 

Tilbageblik 4/2019: 

• Indkøb specialbygget Bjælkehytte, IT-udstyr og springmateriel. 

• Formandsskifte nye bestyrelsesmedlemmer 11/2019. 

• Godt konstruktivt samarbejde med nye medlemmer. 

• Covid19 & Strukturændring VRC-opsigelse af pensionærerne, gav nye udfordringer – hele den 

historie er kendt af alle. 

• Periode med uvished om fremtid, betydning for fremtiden for SIV. Udmelding fra 

kommunen/VRC kom først primo juli. Formand brugerrådet Katja Lindblad + VRC (kommunen) 

havde lovet tilbagemelding 17/6. Årsag til salg af springmateriel, pga. forespørgsel om 

udlejning. Endte med salg i stedet. Solgte springmateriel, var 100% stævne spring, IKKE 

træningsmateriel. 

• Oprydning i medlemskartotek. Mange ikke betalende medlemmer. Årsag til fald i 

medlemsantal. 

• Hjælperfest 21/9 2019. 

• Risengrød og Bingo 12/2019. 

• Nytårskur 31/12 2019. 

• Adfærdskursus/Miljøtræning 1/3 2019 med Camilla Stormont. 

• Indendørs terræntræning 2/2019 og igen 2/2020 med Mia Hastrup. 

Og så alle vores stævner: 

2019 - Dressur 

• Januar: Dressur E-stævne (24 starter) + D-stævne (72 starter) + C-stævne (96 starter). 

• Marts: E-stævne (41 starter) og C-stævne (161 starter). 

• April: E-stævne (24 starter). 

• Maj: C-stævne (226 starter). 

• September: B-stævne; DM Hold (385 starter). 

• Oktober: D-stævne (142 starter). 

• November: E-stævne (55 starter). 

 

2019 - Spring: 

• Januar: D-stævne (139 starter). 

• April: C-stævne (548 starter). 

• Juni: E-stævne (47 starter). 

• August: C-stævne (474 starter). 

• November: D-stævne (231 starter). 

• December: E-stævne (67 starter). 

 



2020 – Dressur 

• Januar: D-stævne (105 starter) og C-stævne (92 starter). 

Samlet Dressur starter 2019 + 2020 = 1.423 stk. 

Samlet Spring starter 2019 + 2020 = 1.506 stk. 

Meget stor TAK til alle frivillige, der har bidraget til alle aktiviteterne og ikke mindst alle stævnerne 

 

Ønsker til fremtiden: 

• Jeres meldinger i dag vil afgøre klubbens fremtid. 

• Et fokusområde i kommende periode, er børneattester. SIV har ansvar for at alle 

bestyrelsesmedlemmer og frivillige i SIV regi skal indlevere attesten. Et meget forsømt 

fokusområde, som vi skal have styr på. 

 

Jette Bonne 

SIV Formand 

 

  



Bilag B: 



 



 



  


