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Referat fra Næstved Sportsrideklubs generalforsamling 
fredag d. 18 september 2020 
Fremmødte 31 

1. Valg af dirigent/ordstyrer:  Jesper Bundgaard - vedtaget 

2. Bestyrelsens beretning:  

2019 blev et år hvor vi kom lidt vidt omkring i alle de forskellige grene af 
ridesporten, og det er vi glade for.                                          Vi er pt 300 
medlemmer og en af de største klubber i landet, hvilket vi er stolte af.  Vi er så 
glade for at kunne præsentere vores nye bane, der bliver passet og plejet af 
Bent og co, samt at vi har fået lys på banen. Vi får hegn på banen i uge 40-42 
ca. Alt dette er muligt, da vi har haft nogle fantastiske sponsorer og fonde, og 
ikke mindst alle i klubbens bidrag hver især, det kan i alle være stolte af.                                                                                                           

Vi har afholdt forskellige stævner, såsom Ministævne for vores ponyrideskole, 
som Ungdomsudvalget har sørget for at stable på benene. Der er altid flot 
tilslutning til alle arrangementer, med rigtig mange starter, henholdsvis når der 
afholdes fastelavn, holdridning, det er så dejligt, at se hvor opfindsomme hver 
enkel rytter er, stor tak til hver en for jeres opbakning i årets løb.                                                                                  
Der har ikke været afholdt ryttermærker i år, men vi vil prøve at se om ikke vi 
fremadrettet kan afholde, nogle kurser hvor man kan få et diplom for deltagelse.                                                                                                              
Vi har i år 2019, fået 2 minimestre, Marie Grundsøe i Dressur og Laura Norsker i 
Spring, samt en distriktsmester i vores distrikt 5, som blev Una Broe Brønnum 
for pony spring, det er vi stolte af og ønsker dem et kæmpe tillykke med 
resultatet.                                                                                                               
Vi er generelt rigtigt flot repræsenteret ude i ridesporten, hvor vi kan se at der er 
mange fine resultater via Equipe, et stort tillykke til jer alle, og ønsker jer held og 
lykke fremadrettet.                                                                                          .                                                                           
En stor tak skal lyde til Bent og Louise for deres engement i hverdagen, for at 
tingene kan lykkedes og specielt i denne tid hvor vi har ramt corona epidemien, 
det er dejligt vi kan samarbejde og få tingene til at lykkedes.                               
Vi glæder os til at vi fremadrettet kan få afholdt nogle stævner hvis corona 
tillader det.  

3. Regnskab for 2019 fremlægges til godkendelse: 
Marianne Skøtt fremlagde regnskabet - regnskabet blev godkendt. 

4. Fastsættelse af kontingent:                                                                       
Bestyrelsen foreslår at kontingent er uændret på 400,- for juniorer og 550,- for 
seniorer, samt 300,- for passive - Vedtaget 

5. Behandling af indkomne forslag Frist for indlevering af forslag, er d 11.09.2020 
og sendes til info@nspr.dk - ingen forslag. 

6. Valg af medlemmer til forretningsudvalget:                                                       
Heidi Flannov Sivertsen er på valg -  genvalgt.                                                  
Line Hedegaard - valgt for 2 årig periode                                                                                              
Rene Madsen - valgt for 2 år periode  
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7. Valg af formænd øvrige udvalg :                                                                            
Ungdomsudvalget:  -  Der ved at blive sat en gruppe sammen, som muligvis kan 
overtage Ungdomsudvalget.                                                                                                                 
It udvalget - Mette Nonbo 

8. Valg af næstformænd af øvrige udvalg :                                         
Stævneudvalget : Tina Madsen er valgt.                              

9. Valg af medlemmer til stævneudvalg:                                                                 
Berit Søbygaard er valgt.                                                                                 
Agnete søbygaard Ludvigsen er valgt                                                                              
Catrine Horn er valgt.                                                                                         
Helle Clausen er valgt.                                                                                     
Nanna Olsen er valgt.                                                                                     
Simone Flannov Sivertsen er valgt 

10. Valg af medlemmer til Cafe udvalget :                                                                
Niels Lundby er valgt 

11. Valg af suppleanter til Forretningsudvalget:                                                      
Ranja Broe Brønnum er valgt.                                                                               
Ole Hensel Dahl er valgt  

12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:                                                       
Kasper Ludvigsen er valgt.                                                                                 
Merete Norsker er valgt.                                                                                
Susanne Albæk Kolding er valgt som suppleant. 

13. Eventuelt: 

Rangliste vinder Næstved Sportsrideklub                                         

Spring Pony- Una Broe Brønnum.                                                                   
Spring Hest - Una Broe Brønnum                                                                 
Dressur Hest - Helle Ragnhild Clausen.                                                               

 

Vi fik taget afsked med Marianne Skøtt som kasserer for klubben. Marianne har 
været vores motor i arbejdet for at få vores bane. Vi fik ny bund i ridehuset, ny 
bane, lys og meget snart hegn. Tak til Marianne for et fantastisk stykke arbejde. 

 

Bent Pedersen kom med en fin takketale til bestyrelsen og alle medlemmerne. 

 

 

 


