
Referat fra generalforsamling 2022 

 

 

1.Valg af dirigent : Hanne Hougaard 

2. Valg af referent: Julie Kjems Nørregaard 

3. Bestyrelsen aflægger beretning herunder en kort orientering om de forskellige områder, hvor vi er 

certificeret 

Stutsborg Rideklub 2021 Beretning 

Det er dejligt at vi nu kan afvikle vores generalforsamling og værne om demkratiet på Stutsborg.  

Sidste år var beretningen ikke nem at skrive pga. Corona. Det er den sandelig heller ikke i år. 2021 startede 

og sluttede med nedlukninger, ind i mellem var vi underlagt en lang række forskellige restriktioner.  

Lige så snart mulighederne var til stede startede rideskolen hold op, ude i store  perioder. Så vores vigtigste 

fokus har været at tilbyde alle medlemmer, så meget ridning som overhovedet muligt. 

Vores typiske andre aktiviteter har så måtte stå lidt på standby. 

Vi håber meget at vi kommer op på fulde omdrejninger i 2022 uden afbrydelser.  

Der har været afviklet meget få fysiske bestyrelsesmøder, men mail og telefoner har været på arbejde i 

stedet. 

Vi valgte igen at støtte DRF og Trolle kampagne Aktive sammen hver for sig og juniorudvalget lavet en rigtig 

god kampagne video. Så mange var aktive igen sammen, men forskellige steder. Tak til alle jer der deltog.  

DRFs repræsentantskabsmøde 221 blev afviklet virtuelt i april, i forbindelse med mødet havde DRF lavet en 

række indslag om bæredygtighed, certificeringer,, ryttermærker, voksen ridning m.m. som blev vist inden 

det formelle møder. Alle disse videoer var optaget på Stutsborg, vi var glade for i samarbejde med Peter og 

Marie at kunne lægge hus til. 

D2.4 2022 var Hanne og Jeg så til DRF repræsentantskabsmøde fysisk, der var ikke noget af interesse på 

dagsorden, andet end reklame for VM i Herning, der tegner til at blive en utrolig oplevelse 

Senere blev der optaget en video med Karina og PIA M som hovedpersoner om at starte op med at ride 

som voksen.  Den er super god og er vist flere gange på bl.a Facebook. Så skal vi bare engang igen have 

startet lidt ridning op for vores voksne medlemmer. 

Sidst på året lagde vi hus til, da  DRF og Parasport Danmark underskrev en samarbejdsaftale om at få mere 

gang i hensyntagende og handicapridning i klubberne. Et område vi  har stor erfaring med.  

Frederiksborg Amtsavis lavede i den anledning et meget f lot interview med Katrine Hansen der har redet 

ude hos os i mange år. DRF bragte det også på Facebook. 

Corona har igen forhindret os i at komme i gang med at få afviklet kurser i ryttermærke, det er vores 

intentioner, at komme igang i 2022. Og det er lige op over, så glæd jer: Tess og Hanne bliver tovholdere 

 



D. 16.6 lykkedes det så at få afholdt generalforsamlingen og uddelt frivillighedsprisen til vores utrolige gode 

medarbejder som tak for deres ekstra ordinære indsats under corona, en stil de har holdt lige siden. Stor 

tak for det. 

 Vi fik også holdt 2 ugers ridelejre, med få ændringer af hensyn til coronasmitten, der var seriøs ridning, 

andre aktiviteter og masser af hygge. Som altid en dejlig tid på året med glade trygge børn og heste der 

nyder livet. 

 Stævne blev det ikke til i mai, men i september afviklede vi vores klubmesterskab og fik kåret to 

klubmester i spring, to i dressur og en rideskolemester i både dressur og spring.  

Vi fik også afviklet opsadlingskurser, de er utrolig efterspurgte og juniorudvalget laver et kæmpe arbejde. 

Vi har som det fremgår af regnskabet søgt og få penge fra div. coronafonde og det har resulteret i at 

klubben nu er de lykkelige ejere af en hest, nemlig Claus, som hovedsagligt skal bruges til handicap ridning, 

vi har med stor glæde lånt ham ud til rideskolen, mod at de afholder udgifterne på ham. 

Vi fik 25.000 kr. i støtte til ham og som I kan se har vi i år et underskud på 25.000 kr. Claus kostede nemlig 

50.000, men det laver vi om på næste år, hvor vi håber på mange flere aktiviteter 

Jeg glæder mig hver gang jeg er på Stutsborg over at kunne se klubbens hest trives ligesom alle de andre 

heste og give ham et klap. 

 

Tak for godt samarbejde til vores sponsorer, alle de frivillige, personalet, Peter og Marie  

og bestyrelsen. 

 

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål. 

Frillighedsprisen går i 2022 til pigerne i juniorudvalget og bag livet på Stutsborg: 

Pigerne der i stor grad står for at udvikle og udgive en lang række gode tips på Livet på Stutsborg, yder i 

relation til vores kommunikation til vores medlemmer en kæmpe indsats. 

Det er altid saglige og oplysende indslag der bliver lagt op, som vi alle kan blive klogere af.  

De bruger deres fritid både på dette og mange andre ting på Stutsborg, det er derfor de meget velfortjent 

får Stutsborgs frivilligheds 2022. 

Vi håber i bestyrelsen at prisen vil inspirere jer til at fortsætte jeres arbejde for at oplyse os alle om netop 

livet på stutsborg. 

Stort tillykke til: Julie, Amalie, Selma Emma-Rosa, Catrine, Anno, Mie, Ida, Simone og Katrine,.  

 

4.Det reviderede og af bestyrelsen godkendt regnskab forlægges til godkendelse.  

Regnskabet kan ses på hjemmesiden. 

Det godkendes.  



5. fastsættelse af kontingent 

Det blev vedtaget at fortsætte med uændret kontingent. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogen. 

7. Valg af formand. Dorte Paludan er ikke på valg i år 

 

8. Tina Veilis er villig til genvalg som kasserer  

Tina blev genvalgt. 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Julie Ehlers genopstiller 

Julie Kjems Nørregaard genopstiller 

Hanne Hougård genopstiller 

Natasha Mørck genopstiller 

Julie Girsel genopstiller 

Alle er genvalgt. 

 

10. Valg af to bestyrelsessuppleanter  

Amalie Goth genopstiller 

Amalie  blev valgt 

 

11. Valg af to revisorer og en revisor suppleant 

Hanne Gauger genopstiller 

Liselotte Krøyer genopstiller 

Begge genvalgt 

 

Og som suppleant  

Tine Bjerregaard 

Er genvalgt. 

 



12. Eventuelt  

Der uddeles championatpriser 

Spring hest 

3. plads: Frederikke Cristofoli/Balou 

2.plads: Sille Krøyer/Leerox 

1.plads: Natasha Mørck/Napoli 

 

 

Dressur hest 

3. plads: Sille Mathiesen/Hidalgo 

2. plads: Pia Mathiesen/Unik Frølunde 

1. plads. Ida Veilis/Magic 

 

Dressur spring 

Vinder er Elinor Albo/Chameur 

 

 


