
Generalforsamling 
Tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 18.30 

 

 Valg af dirigent 
Ann Heuschkel er valgt 

 Formandens beretning 
Formanden afholder sin sidste beretning, da hun nu træder af. Hun fortæller 

om året, som var udfordret af corona. Økonomien har været presset og 

usikkerheden stor. 50-års jubilæet blev udsat, vi håber, at kunne gennemføre 

fejringen i løbet af i år.  

Formanden retter en særlig tak til det faste personale for den måde de tager 

imod de personer, der kommer udefra, bl.a. i samfundstjeneste og fra Broager 

skole. 

Vi har modtaget støttemidler fra DIF, DGI, Hesten Værn og regeringens 

støttemidler som kompensation for faldende indtægter.  

Der er dog blevet afholdt forskellige aktiviteter i 2020: indedørs ringridning i 

januar, fastelavnssponsorstævne, lottospil til fordel for rytterstuen, i oktober 

var der klubmesterskabsstævne, nogle af vores unge ryttere blev nr. 2 i 

distriksfinalen ved elevskolecup, der er blevet malet bomme efter initiativ fra 

Majbritt Larsen, som også har søgt støtte til nyt springmateriel, hvilket er 

bevilliget.  

2020 blev året, hvor rytterstuen blev en realitet. En af vores ponyfædre, Brian 

Poetschz har været en stor støtte i projektet – så der lyder en særlig tak dertil. 

Også en stor tak til Anette Vinther, som har stået for spartlingen af alle 

vægge. Slutteligt takker formanden alle de der hjælper med stort og småt i 

BLRs hverdag og en stor tak til alle sponsorer og medlemmer.  

Formandens beretning er godkendt uden spørgsmål eller anmærkninger.  

Slutteligt blev der overrakt en gavekurv til alle bestyrelsesmedlemmer fra 

medlemmerne, som tak for det frivillige arbejde. 

 

Klubmester spring pony: Sofia 

Klubmester spring hest: Rikke 

Klubmester dressur elevpony: Lærke 

Klubmester dressur elevhest: Mona 



Klubmester dressur pony: Maja 

Klubmester dressur hest: Sandra 

Championat pony: Maja 

Championat hest: Mona 

 

 Kasserens beretning 
Regnskabet blev fremlagt udførligt og blev godkendt af generalforsamlingen 

 

 Fastlæggelse af medlemskontingent 
Kontingentet foreslås uændret – dette vedtages. 

 Indkomne forslag 

o Vedtægtsændring af §§3 og 8 
Der var ingen indvendinger, så ændringerne bliver gennemført.  

o Ophævelse af konto i Sydbank 
Det er godkendt, uden indvendinger, at kontoen ophæves. 

o Småbørnsforældre skal deltage ved arbejdsdage 
Grundlaget er, at småbørnsforældre skal ligestilles alle andre – således 

at der opkræves arbejdsdagsgebyr, som bliver refunderet, når man 

møder op til arbejdsdag.  

Øvrige forslag skal være formanden i hænde senest 25. maj 2021 

Der har ikke været yderligere forslag.  

 Valg til bestyrelse 

Jens Lauridsen, Tanja Torning Bredgaard og Tine Svanberg modtager 

genvalg 

Malene Kaufmann udtræder af bestyrelsen 
Jacob Kaufmann melder sig til den ledige plads – de tre der modtager genvalg 

er valgt og Jacob er valgt til den ledige post, som kun er gældende for 1 år.  

 Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Britta Quitzau modtager ikke genvalg 
Majbritt Grün Larsen melder sig til den 1 årige suppleant-post og er valgt. 

 Valg af revisor – Ann Heuschkel er på valg 
Ann Heuschkel er genvalgt 

 Valg af revisorsuppleant – Vivian Larsen er på valg 



Vivian Larsen er genvalgt 

 Valg til diverse udvalg 
Udvalgene plejer at supplere sig selv, dette får lov at fortsætte denne praksis. 

Muleposeudvalget blev nedsat på mødet: Kirsten Hansen, Heinke, Ann 

Heuschkel, Inge Toft.  

Ringriderudvalget fortsætter som hidtil. 

Vi håber på at lottoudvalget kommer op at stå igen 

Skal der nedsættes et stald-, mark- og baneudvalg? 
Man kan melde sig til dette udvalg og kan blive prikket på skulderen 

 

 Eventuelt 
Der bliver spurgt ind til ridelejr: 

Følgende melder sig: 

Mona 

Maja 

Alberte 

Therese 

Tine 

Dorthe 

Mai Britt Lakjer 

Mai Britt Lindblad 

 

Der bliver uddelt en erkendtlighed til Malene Kaufmann for hendes indsats i 

bestyrelsen.  

Der bliver uddelt en erkendtlighed til Britta Quitzaus for hendes indsats i 

bestyrelsen som suppleant.  

Kirsten holdt en tale for vores afgående formand og hun fik en erkendtlighed 

fra klubben og medbestyrelsesmedlemmer.  

 

Bestyrelsen konstituerer sig på bestyrelsesmødet 3. juni 2021. 
  


