Referat ordinær generalforsamling 2017
Mødedato: Torsdag, den 17. marts 2017, kl. 19:00
Mødested:

TRK

Udsendt:

Den 18. marts 2017

Dagsorden:
1. Valg af Dirigent
2. Formandens beretning
– Beretning fra daglig leder
– Beretning fra handicapafdeling
– Beretning fra Juniorudvalg
– Beretning fra Stævneudvalg
– Kåring af årets TRK’er
– Kåring af klubmestre
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Behandling af indkommende forslag
6. Valg af formand
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. To medlemmer vælges i lige år
og tre i ulige år
8. Valg af to suppleanter
9. Valg af juniorudvalgsmedlem
10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant
11. Eventuelt
1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Arno Gormsen, som blev valgt.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen jf.
vedtægterne var lovligt varslet og beslutningsdygtig.
2. Formandens beretning
2016 har på mange måder været et stille år, hvor der ikke er sket de store
ting. Men alligevel føler jeg, det var året, hvor de foregående års indsatser
har båret frugt. Renovering af den gamle ridehal. En kanon bund i den store
hal. Og ikke mindst et stævneudvalg med styr på tingene har gjort, at ryttere
har fundet til Tinglev - her er det rart at være. Så selv om der er tilbagegang
rundt om os med starter til stævner, så har vi oplevet en op ad gående kurve.
Stævneudvalg, det er rigtig godt gået!
Den daglige drift af vores klub er kørt fantastisk. Karin er virkelig gået ind
og har taget ansvar. Det er skønt, når vi i bestyrelsen ser, hun går ind og får
lavet justeringer omkring personale, forbrug og så videre. Samt nye tiltag
omkring sociale aktiviteter i klubben. Det er også en fornøjelse, når man
kommer på TRK, det ser altid pænt og ryddeligt ud. Der behøver ikke at
tages ekstra tiltag, fordi vi får gæster.
Men det er jo ikke kun Karins fortjeneste, det ser sådan ud. Det er lige så
meget, den stab af hjælpere hun har. Ingen nævnt ingen glemt, men tusind
tak til jer alle.
Men jeg må da også sande, at det ikke er blevet nemmere at drive rideklub
de seneste år. Medlemmer og opstaldere er blevet meget mere flygtige.
Stemningen kan ændre sig fuldstændig ved ganske små justeringer i
sammensætningen.
Bare en lille justering i timetal ved en underviser kan ende i shit-storm af
dimensioner. Det er jo lidt kedeligt, at vore medlemmer ikke har mere tiltro

til at bestyrelsen gør det rigtige. For når stormen så har lagt sig, viser det
som regel, at justeringen også var positiv for medlemmerne.
Hvad angår dem det hele drejer sig om altså medlemmer - altså jer - kan det
for bestyrelsen være en vanskelig opgave. Det sker, vi får skudt i skoene;
hvorfor informerer I ikke? Hvorfor bliver vi ikke spurgt om, hvad vi ønsker?
Det kan jeg jo også se, at det er jo fuldstændig forkert. Så derfor sendte jeg
en julehilsen til alle jer med tegninger over et forslag til ny stald, med
vedhæftet tilbud fra håndværkere, med en oversigt over økonomien og disse
udfordringer. Nu forventede jeg virkelig en mail-storm fra medlemmer, der
søgte indflydelse. Jeg fik ingen! Altså, må vi gøre noget forkert?!
Belinda og jeg meldte os til et gratis kursus af 5 aftener af 5 timer arrangeret
tilbudt af Aabenraa kommune. Her lærte vi, at det vigtigste, når man
rekrutterer frivillige er, at det skal være en konkret opgave i et begrænset
tidsrum. Vi fik også noget andet ud af det. Man kan også nedsætte en lille
gruppe, der måske kun mødes én gang for at udvikle et bestemt projekt. Her
fik vi ideen til, at vores staldprojekt må være oplagt til det. Gruppen skal
bestå af SEGES, Dansk Handicap Idrætsforbund, Lokale- og AnlægsFonden, LAG Tryg Fonden, en arkitekt, måske et byggefirma(?) og to TRK
medlemmer.
Jeg har fået
kontakt til en erhvervsskole, som måske vil lave noget visualisering på
computer af vores forslag til projektet. Samtidig kan jeg oplyse, at jeg
allerede har tilsagn fra SEGES og Lokale- og Anlægsfonden. Selv om jeg
har oplyst dem, at den store multihal er droppet, er de stadig på banen, og vi
må fortsat skrive, at vi er i ”positiv dialog” med fonden. Det er altså stort!
Samtidig må jeg også sige, at med det regnskab vi har præsteret i 2016, så
har vi god tid. Vi skal på ingen måde lave nogen form for låneansøgninger,
før resultatet er forbedret væsentlig.
Der kan ikke udelukkes, at vi er nødt til at komme med nogle prisjusteringer
her i foråret. Vi er også nødt til at se på økonomien efter vi er gået over til
fuldfoder.
Hvad angår Rømø Beach Jump 2016 blev det en stor sportslig succes. Det er
virkelig med til at profilere Tinglev Rideklub. Men det er absolut ikke en
økonomisk succes. I bestyrelsen var vi meget usikre på, om stævnet skulle
gennemføres i 2017. Men da der allerede er stor aktivitet mht. stævnet på de
sociale medier, har vi besluttet, at stævnet gennemføres. Der er udvidet med
C-klasser, ponyer og doteringer bliver justeret. Så stævnet bør kunne give et
ordentlig resultat.
Angående Handicapridning kan jeg kun sige som de foregående år. Det
kører jo bare. Vi høre ikke så meget til jer. Dog har vi i øjeblikket nogle
udfordringer med at finde et par gode stabile heste til jer. Så kære
medlemmer, hvis I kender nogle, som har heste, der vil kunne anvendes til
handicapridning, så lad os det vide.
Jeg vil her til sidst gerne takke alle, der har sin gang på TRK. Medlemmer,
fordi I netop har valgt TRK som sted for jeres fritidsinteresse. Alle dem, der
har hjulpet ved Handicapridning, stævner, og i den daglige drift - I skal alle
sammen have tusind tak for jeres indsats.
Holger Holm
Formand
2. Daglig leder
2016 har på mange måder været et godt år. Stalden har været mere fyldt end
den har været længe, både med privatheste og en masse elevheste. Senere på
året, var der dog nogle stykker, der valgte at flytte fra klubben, så vi ved
årsskiftet havde en lille håndfuld tomme bokse.

Holdene har været fyldte næsten over hele linjen. Dog var der lidt
problemer med springholdene, som var dårligt belagt og der derfor blev
nødvendigt med et trænerskift i det sene efterår. Det var dog aldrig
meningen at det skulle gribe så meget om sig. Vi har her i klubben før været
igennem store forandringer, som er ført til noget bedre, og det har da også
været tilfældet denne gang. Den store forandring var jo vores unge træner
Benjamin, som underviser i både spring og dressur. Det har givet klubben et
friskt pust og har måske endda fået et par pigehjerter til at slå lidt hurtigere.
Henriette må siges at have fået rigtig godt gang i ponyspringningen, hvor
hun er gået fra at have 3 ryttere til 18 ryttere og flere der venter på at komme
i gang. Det kalder jeg succes.
Vores skoleprojekt sluttede til sommerferien af mig ukendte årsager og den
tyske børnehave har også måttet skære ned i udgifterne efter ferien.
Efterskolen har i efteråret haft tre hold, som nu er skåret ned til to her efter
jul. Vi har fået Miamaja til at undervise efterskolen om tirsdagen, hvilket
går rigtig godt. Så hun er også blevet hyret til at afløse andre trænere ved
sygdom mm.
Belinda er startet op med mor/barn ridning, som er på de lørdage, der er til
rådighed, og hun har også et voksen begynderhold om onsdagen, hvilket er
en succes.
Da vi i efteråret fik problemer med dyr i vores silo, blev det besluttet at gå
over på fuldfoder. Det er blevet rigtig godt modtaget, og vi har endda måttet
skære lidt i rationerne, fordi vores heste blev lidt vel trivelige. Overgangen
til fuldfoder har også bevirket, at der ikke længere er så mange, der bruger
privat foder i bøtter. Jubi.
Når vi ser på vores arrangementer i årets løb, må vi konstatere, at der
virkelig har være god opbakning fra vores medlemmer og det er da et skridt
i den rigtige retning. Sammenholdet betyder alt. Uden det gode sammenhold
er det umuligt at lave arrangementer i fremtiden.
Det får mig også til at nævne Rømøstævnet, som efterhånden hos nogen
nærmest er blevet et fyord, men vi kan ikke komme udenom, at det er blevet
noget unikt. Jeg ville ønske, at vi kunne skabe noget her på rideskolen, der
er ligeså unikt, men det vil nok blive svært, for i hvilken retning skulle man
gå for at opnå det? Rømø har til nu ikke givet det overskud, vi har håbet på,
men jeg er sikker på, at det nok skal lykkes med de rigtige justeringer i
startgebyrer og doteringer, og hvis man også tænker økonomisk, når man
vælger til og fra af div. tilbud på pladsen. Jeg håber virkeligt, at mange vil
finde vej til Rømø for at hjælpe til med at skabe et helt unikt stævne igen i
år. Det er i al fald rigtig sjovt. Men også lidt hårdt.
Julefrokosten blev flyttet til januar, og selvom det hører med til 2017, kan
jeg da vist godt røbe, at det var ret underholdende. Det kan så oplyses, at
den kommer til at ligge d 25.11. i år, så sæt allerede nu x i kalenderen.
Til slut vil jeg gerne sige tak til mine kollegaer i stalden, Dorthe, Kaj og
Birgitte. Tak for godt samarbejde. Det samme gælder handikapafdelingen
som jo bare kører for fuld skrue.
Tak til mine kollegaer på banen og ikke mindst til mine søde piger, som
hjælper til med trækkerholdene. Uden dem ville det jo slet ikke gå. Til
allersidst men ikke mindst en tak til bestyrelsen for godt samarbejde.
Karin Christensen, Daglig leder

2. Handicap Ridefysioterapeut Ute Andresen fortalte, at hun har ca. 75
ryttere fordelt på 24 hold til ridning hver uge. Det går med hjælpere, men
kniber lidt med hestematerialet for øjeblikket, så formandens opfordring til

at finde et par nye heste er helt berettiget.
2. Juniorudvalg
I løbet af året har der været mange gode
arrangementer, miniridelejr, ministævner. I 2017 vil miniridelejren blive en
dag kortere, da børnene får hjemve. Udvalget har nye arrangementet i
støbeskeen.
2. Stævneudvalg
Ute opremsede antallet af stævner og starter. På trods
af at TRK har aflyst tre stævner pga. for få tilmeldte, så er årets økonomiske
resultat godt.
Stævneudvalget opfordrer til, at stævneudvalget bliver delt i to
separate udvalg for hhv. dressur og ridebanespringning.
Ute opfordrede medlemmerne til at hjælpe til stævnerne – specielt
springstævner er mandskabskrævende.
Planlagte stævner er:
31.3-2.4.2017 – D-stævne i spring og dressur
17.-18.6.2017 – Rømø Beach Jump, B-klasser og C-klasser for hest
og pony
??? – Sydjysk Mesterskab i springning for hold?
7.10.2017 – C-stævne dressur
??? – TRK Christmas Jump, springstævne for hest og pony??
18.-19.2.2018 – C-stævne dressur
2. Kåring af Årets TRK’er
Der kunne ikke kåres nogen, da ingen medlemmer var nomineret!!!
Bestyrelsen havde derfor besluttet, at tildele Birgit Hyge en
erkendtlighed i forbindelse med maling af stald.
2. Kåring af Årets klubmestre
Hest dressur: Sofia Thimsen
Pony dressur: Amanda Andresen
Hest spring: Ingen medlemmer
2. Kåring af Årets TRK’er
Der kunne ikke kåres nogen, da ingen medlemmer var nomineret!!!
3. Aflæggelse af revideret regnskab
Året resultat på 77 kr. var helt klart ikke tilfredsstillende.
Gennemgangen viste, at årsagerne er flere: højere lønudgifter (regnskab,
trækkere, etc.), højere udgifter til fuldfoder, investering i fodersilo,
reparation af traktor, indkøb af træpiller og dieselolie til lager, større elregning, reparation af Mac og anskaffelse af pc’ere, etc.
4. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag til behandling.
5. Valg af formand
Holger Holm blev genvalgt uden modkandidater. Han oplyste, at have
være medlem af bestyrelsen i 25 år.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer*
Freddy Hansen blev genvalgt
Kathrine Andresen blev genvalgt
Belinda Kramer, næstformand, blev genvalgt
Malene Jacobsen, suppleant, blev valgt ind i stedet for Lone Häbel

7. Valg af suppleanter
Mette Mi Andersen, suppleant for Finn, blev genvalgt
Tina Poulsen* blev valgt
Ina Larsen* blev ikke valgt
*Tina og Ina var kandidater til såvel bestyrelsen og som suppleanter
8. Valg af juniorudvalgsmedlemmer
Freya ?, Merle Bremmer, Ditte ?, Caroline Häbel udgik
Mette ?, Astrid?, Kaja ? og Simone Jørgensen blev genvalgt.
Isabella Kramer og Finja Theil blev valgt.
9. Valg af to revisorer og en suppleant
Mette Mi Andersen, suppleant for Finn, blev genvalgt
Tina Poulsen* blev valgt
Ina Larsen* blev ikke valgt
*Tina og Ina var kandidater til såvel bestyrelsen og som suppleanter
10. Eventuelt
•
Bestyrelsen fik kritik over slet ikke at have fejret holdet, der vandt
Sydjysk mesterskab i ridebanespringning. Vinderne er ikke en gang
nævnt på TRKs hjemmeside. Bestyrelsen tog kritikken til
efterretning.
•
Det blev oplyst, at vandingsanlægget i ridehaller starter kl. 22.00 og
kl. 23.00, så rytterne kan blive færdige med ridning uden at blive
våde.
•
Den nye web-master kæmper en brav kamp for at lære at kode, så
indholdet kan blive opdateret og bedre.
*Medlemmerne beklagede, at det jf. de gældende vedtægter ikke kræver medlemskab af
rideklubben for at kunne stemme. Sekretæren beklagede dette, og undrede sig, da vedtægterne fik
den helt store overhaling sidste år, efter gennemgang og råd fra DRF. Bestyrelsen vil lave forslag til
ændring af vedtægterne til næste års generalforsamling, så kun medlemmer har stemmeret.

Referent
Finn Märcher

