
 
Generalforsamling i Næstved Sportsrideklub 25. marts 2022        
 
Der var 30 fremmødte 
 

Dagsorden/Referat  
 

1)  Valg af dirigent/ordstyrer: Niels Nygaard foreslås og blev valgt. Dirigenten konstaterer at 

generalforsamlingen er rettidigt indkaldt  

 

2)   Bestyrelsens beretning. Formand John Tingberg aflagde beretning for 2021. Det er ikke længe 

siden vi sidst holdt generalforsamling, pga. Corona nedlukning afholdtes generalforsamling for 2020 

først i oktober 2021.  

Vi er kommet ud af Coronakrisen, og vi har haft nogle gode stævner med mange tilmeldinger, faktisk 

er vi en af de klubber på Sydsjælland, der har haft flest tilmeldinger til vores stævner. I hele landet 

bliver mange stævner ikke afholdt pga. for få tilmeldinger. Måske fordi vi holder D og C stævner.  

Vores ridebane er blevet pyntet med buske hele vejen rundt om banen. Tak til dem, der hjalp med at 

plante de mange planter. Tak til vores stævneudvalg, det er jer, der gør at klubben har et fornuftigt 

regnskab. Ministævnerne for rideskolen er også med til at give et overskud i klubbens økonomi. Vi har 

mange starter til ministævnerne og Vennerne sørger for mad og drikke til alle stævnerne. Det er dejligt 

at vi har en klub, hvor vi kan finde ud af at arbejde sammen og hjælpe hinanden.  

Tak til Bent Pedersen og personale for pasning af baner og faciliteter.   

  

3)   Revideret regnskab for 2021 fremlægges til godkendelse. Formand John Tingberg fremlagde 

regnskabet for 2021. John gennemgik overordnet klubbens indtægter og udgifter for 

regnskabsåret 2021 

Klubben skal drifte banen, dvs. der er udgifter til el og vand og til det personale, der vedligeholder 

banen (Stald Bent Pedersen). Der er brugt penge på at købe en baneplanner, og vi har i 2021 haft 

udgifter på 32.000 kr. til vanding af banen. Selvom vi har haft mange udgifter, er der stadig et 

overskud. Det er en sund klub, vi er gode til at tjene penge på stævner, som er med til at give overskud 

samlet set.  

Regnskabet blev godkendt.  

 

4)   Fastsættelse af kontingent for 2023. Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger til 450,- kr for 

juniorer og uændret 550,- kr for seniorer og 300,- kr for passive medlemmer. Forslaget blev godkendt. 

Årsagen til at Junior kontingentet hæves, skyldes at det har været den samme pris i mange år. 

Størstedelen af vores medlemmer er juniorer og med stigende udgifter er vi nødt til at sætte 

kontingentet op. Vi ligger ikke højere end andre klubber i nærområdet.  

For indeværende har vi 259 medlemmer.  

 

5)   Behandling af indkommende forslag. Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

6)   Valg af medlemmer til Forretningsudvalget  

Heidi Flannov Sivertsen er på valg. Blev genvalgt for en ny 2-årig periode 

Line Hedegaard er på valg. Blev genvalgt for en ny 2-årig periode 

René Madsen er på valg - modtager ikke genvalg. Tanja Mostrup blev valgt for en 2-årig periode 



 

 

7)   Valg af formænd for øvrige udvalg  

 Ingen er på valg i år 

  

 8)   Valg af Næstformænd 

 Stævneudvalg/ungdomsudvalg: 

 Tina Madsen er på valg – modtager ikke genvalg, men ønsker fortsat at være med i stævneudvalget. 

Catrine Horn blev valgt som næstformand for stævne/ungdomsudvalget for en 2-årig periode.  

            

 9)   Valg af medlemmer til Caféudvalget 

 Niels Nygaard er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode 

 

10)  Valg af medlemmer til stævneudvalget/ungdomsudvalg 

Berit Søbygaard Ludvigsen er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode 

Tina Madsen blev genvalgt for en 1-årig periode   

Simone Flannov Sivertsen er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode 

Catrine Horn er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode 

Helle Clausen er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode   

Tanja Pia Mostrup er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode   

Louise Mikkelsen er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode   

Amanda Bonnevie Christoffersen er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode   

Mathilde Lai Hansen er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode   

Annemarie Jensen er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode   

Nanna Olsen, Agnete Søbygaard Ludvigsen, Frigg Solberg, Ranja Broe-Brøndum og Una Broe-Brøndum 

er på valg – de ønskede ikke genvalg  

Kristina Bruce blev valgt ind for en 1-årig periode   

Caroline Madsen blev valgt ind for en 1-årig periode   

 

 11)  Valg af medlem til IT-udvalg 

Mette Oxenbøll Nonbo er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode   

 

 12)  Valg af suppleanter til forretningsudvalget 

Ole Hensel Dall er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode      

Ranja Broe-Brøndum er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode    

         

 13)  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

Susanne Albæk er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode 

Kasper Ludvigsen er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode    

Merete Kähler Norsker er på valg. Blev genvalgt for en 1-årig periode    

 

 14)  Eventuelt 

John Tingberg takkede Tina Madsen for hendes store indsats som næstformand i stævneudvalget. 

 

John Tingberg informerede om at kommunen vil sælge ridehuset til klubben. Vi får lov til at købe 

ridehuset på samme konditioner som banen, dvs. vi kan købe det for 1 kr, og så skal klubben sørge for 

vedligeholdelse af ridehuset. Der er nogle ting der skal forbedres i ridehuset, som f.eks. nye ruder, 

sokkel i beton langs barrieren etc. Det betyder at klubben skal ud og søge fonde/midler til at finansiere 

udgifterne. Nogle af de fonde som klubben søgte til at få lavet udendørsbanen kan søges igen.  



Klubben kommer til at drifte ridehuset, pt vides det ikke hvad det kommer til at koste (el og vand mv). 

Forhåbentlig har klubben en kontrakt på ridehuset i løbet af et par måneder.  

I samme ombæring får vi tinglyst ridebanen. Klubbens overtagelse af ridehuset skal gøres ordentligt, så 

det kan fungere på en lange bane også.  

 

Bent Pedersen takkede NSPRs bestyrelse og alle de udvalgsmedlemmer, der gør en indsats i det 

daglige. Ridehus projektet er stort, men det bliver spændende at klubben kommer til at eje det. Bent 

Pedersens ønske er også, at pladsen omme bag ridehuset bliver rideklubbens på sigt og håber at det 

kommer til at lykkes med en fælles strategi.  

 

Susanne Albæk takkede Stald Bent Pedersen og personale for god pasning af vores heste hver dag. 

Susanne kommer rundt i mange stalde gennem sit arbejde som dyrlæge, og det er ikke alle steder, der 

har et lige så godt og stabilt staldteam som her. Husk at værdsætte staldpersonalet i hverdagen, de gør 

et stort stykke arbejde.  

 

Annemarie Jensen benyttede lejligheden til at sige tak til alle, der støttede undervejs med Chit Chat, 

mens han var syg.  

 

         

 15)  Vi skal hylde vores rangliste vindere for 2021 

Dressur: 

Hest - Louise Mikkelsen 

Pony - Andrea Hedegaard  

 

Spring: 

Hest - Una Broe-Brøndum 

Pony - August Dall 

 

 

 


