
 

Generalforsamling i  
 

Midtbornholms Rideklub 2017 
 

 
 

Mandag den 20. februar 2017 kl. 19.30 

 

REFERAT 

  

1. Valg af dirigent 

Mogens Nielsen blev foreslået og valgt.  

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

 

Formand  

Formand Mette Sørensen aflagde beretning:  

Så gik endnu et år i Midtbornholms Rideklub. Endnu et dejligt år, faktisk. MBR kan 

bryste sig af at være blandt øens største rideklubber, hvis da ikke vi er den største. Det 

er klart, at en stor rideklub også har meget aktivitet. Jeg synes personligt, at meget akti-

vitet er en dejlig idé, fordi den store aktivitet giver liv i MBR i det daglige. Jeg er heller 

ikke i tvivl om, at mange venskaber opstår fordi man møder nye mennesker i MBR 

med samme interesse som en selv – hestene! Derudover favner vi stort, fra rytteren der 

lige er startet til ridning til rytteren som er godt på vej på landsplan. Og det er ikke kun 

få udvalgte discipliner, nej MBR er faktisk repræsenteret ved mange discipliner. Vi har 

nogle rigtig dygtige ponyryttere, som gør det godt til de store militarystævner og sørme 

om ikke MBR var repræsenteret ved Århus mesterskaberne i den foregående weekend. 

Derudover er MBR-ryttere også deltagende ved de mange forskellige kurser, der fore-

går rundt omkring på øen, både med øens egne undervisere, men især også ved de un-

dervisere der kommer fra fastlandet.  

 



MBR er og har altid været bygget op af frivillige hjælpere. Derfor vil jeg gerne sige en 

stor tak til de mennesker, som gennem årene har gjort et faktisk stykke arbejde for 

MBR. Tak, det er blandt andet på grund af Jer, at MBR er hvor vi er i dag. I dag er 

MBR stadig drevet af frivilligheden, så derfor skal der også lyde et stort tak til menne-

sker som gør et stort stykke arbejde i MBR nu, hvad end det er til stævner eller i det 

daglige. Vi må dog sande, at det bliver sværere og sværere at skaffe frivillig arbejdskraft 

og derfor er antallet af arrangementer i MBR i år skruet en smule ned. Jeg mener, vi 

havde 7 stævner sidste år, i år har vi 5. Det er dog et generelt billede, der tegnes på hele 

Bornholm. Der er færre arrangementer i år end sidste år.  Færre frivillige og færre star-

ter giver færre stævner. Men lad os så i stedet få afholdt nogle super gode stævner i 

2017! Støt op om stævnerne som frivillig, og støt op om stævnerne ved at melde til 

start. Jo flere vi er til at løfte de tunge opgaver, jo sjovere bliver det.   

 

Jeg har nu siddet som formand i MBR i 4 år og jeg er på valg i år. Som nogen måske 

har set, ønsker jeg ikke et genvalg. Det er et valg, jeg har truffet ud fra et kig på min ka-

lender. Kalenderen tillader ikke, at jeg i øjeblikket er bundet til den post. Derudover er 

jeg ikke i MBR i dagligdagen, og jeg synes personligt at en formand skal være mere syn-

lig end jeg er. Derfor skal stafetten videre.  

 

Jeg vil derfor gerne sige bestyrelsen en tak for 4 gode og spændende år, tak fordi jeg fik 

muligheden og tak fordi der i bestyrelsen er en god stemning. trods til tider uenighed. 

Jeg er dog ikke i tvivl om, at vi alle vil MBR det bedste.  

 

Derudover vil jeg gerne sige tak til MBRs medlemmer, det er Jeres skyld, at MBR er 

MBR, og at MBR eksisterer.  

 

Der skal også lyde en tak til Midtbornholms Ridecenter og til Støtteforeningen. Tak for 

godt samarbejde.  

 

Sidst, men ikke mindst, skal der lyde en stor tak til vores sponsorer, de er en gevinst for 

vores rideklub. De giver et ekstra økonomisk spark. Så husk at støtte dem, der støtter 

os, nemlig vores sponsorer.  



 

Etablissementsudvalg (har været hvilende) 

Ingen beretning.  

 

Stævneudvalg 

Stævneudvalgsformand Pia Kofoed aflagde beretning:  

MBR har haft nogle gode stævner, med et OK overskud på dem alle. Der har generelt 

været færre startende og større udgifter, og dermed også lavere overskud. Til gengæld 

har vores trofaste sponsorer bakket klubben godt op som altid. Vi havde et distriktsme-

sterskab i 2016, og det skal vi også have i 2017. BM i terræn gik rigtigt fint, med stor 

ros til planlægger og hjælper.  

Pia takkede sit udvalg og alle der hjælper til, herunder Wicki, der nu holder en pause fra 

sekretariatet nu hun er nybagt mor.  

 

Ole har lavet onlinetilmelding til stævnerne på klubbens hjemmeside, hvilket for de fle-

ste fungerer ganske godt.  

 

Springudvalg  

Springudvalgsformand Pia Winther aflagde beretning:  

Udvalget har haft et ret fredeligt 2016. Der har været enkelte starter, banetræning og 

maling af forhindringer. Pia håber på et mere aktivt 2017, hvor der også er nye kræfter 

på vej ind i udvalget.  

 

Terrænudvalg  

Cathie var ikke tilstede, men havde fremsendt sin beretning, der blev læst op af Mette 

Sørensen: 

Det har været begrænset med aktivitet i terrænudvalget i året 2016. 

Skovtur i stedet for jagt: Årets første aktivitet, jagt i Almindingen i juni, blev erstattet 

med en skovtur i stedet. Der var ikke helt nok ressourcer til at få sat jagten op. I stedet 

nød de 4 som mødte op en skøn skovtur i dejligt vejr. 

Terrænmesterskab 2016: Dernæst blev der afholdt terrænmesterskab søndag d. 9. okto-

ber. Dagen forløb rigtig godt – vejret artede sig - der var en enkel eller to afsidninger. 



Banen fik masser af ros og gav flere af rytteren udfordringer på den gode måde. Det 

var Katrine Malmstrøm Jensen, der løb af med sejren for hestene og Astrid Skovgaard 

for ponyerne. 

At bygge en terræn bane er et større koordinationsarbejde – med meget planlægning i 

forvejen – med både at finde en ”ny bane” med nye forhindringer og med tilstrækkelig 

udfordringer. En kæmpe tak skal lyde til alle der hjalp med både stort og småt, uden Jer 

var det aldrig lykkes. 

Til sidst sluttede året med juleoptog i Åkirke-JULE-by: 30 deltagere plus hestevogn 

med ca. 12 personer – vejret artede sig – alle de sædvanlig steder blev besøgt – alle 

havde disket op med lækkerier til rytterne og hestene - det var 45. gang at vi besøgte 

SuperBrugsen. Et stort tak skal lyde til alle der deltog og hjalp til, og ikke mindst alle 

dem som stod for beværtning på turen. Vi afsluttede med lækkerier her i cafeteriet, som 

vores Gitte stod for. 

Vi glæder os til sæsonen 2017, der indeholder mere eller mindre det samme program 

som 2016 – hvor vi begynder med jagt, der dog igen vil blive en skovtur og lad os se 

om det ikke kan blive til mere end en når pony udvalget og terrænudvalget vil samar-

bejde omkring de forskellige aktiviteter. Herefter terræn i oktober og juleoptog i de-

cember. 

Igen skal lyde et tak fra terrænudvalget til alle. der hjalp til. 

 

 Cafeteriaudvalg  

Cafeterieudvalgsformand Gitte Bech Olsen aflagde beretning.  

Der har været nogle lange dage til stævner, inkl. forberedelser. Cafeteriet har også været 

udlånt til ponyudvalget, der har afholdt nogle arrangementer. Gitte sluttede af med at 

takke Lene for pølsehornene.  

 

 Ponyudvalg  

Der var ridelejr i september, hvor der var ca. 25 børn tilmeldt. Der var striglekonkur-

rence, ponylege og hygge. Der var god hjælp fra forældrene til bagning og øvrig forplej-

ning. Der har også været klippe-klistredag, og julebanko, hvor Pia Kofoed havde hjul-

pet med sponsorgaver.  



Der var også opvisningsdagen, hvor Lotte Kofoed-Dam hjalp meget til. Cilie takkede 

Lotte for al hendes hjælp, og foreslog det kommende udvalg at bede Lotte om hjælp 

ved planlægning af arrangementer. 

 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Kasserer Ole Kofoed-Dam fremlagde det reviderede regnskab for de fremmødte. Ge-

neralforsamlingen godkendte regnskabet, der viser et overskud på 24.425,43 kr. 

 

 4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsætter uændret, hvilket generalforsamlingen 

godkendte.  

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke kommet forslag.  

 

6. Valg af forretningsudvalg 

Formand Mette Hillersborg Sørensen – modtager ikke genvalg  

Hanne Funch blev valgt.   

 

7. Valg af øvrige udvalg 

Etablissementsudvalg:  

 Jørn Erik Koefoed – genopstiller ikke 

Mette Hillersborg Sørensen blev valgt. 

  

Stævneudvalg:  

 Lisbeth Lind - modtager ikke genvalg 

 Wicki Hansen - modtager ikke genvalg 

 Sabrina Bech Hansen - modtager ikke genvalg 

Margit Olsson, Birgit Andersen og Kirsten Sonne blev valgt.  

  

 



Springudvalg:  

 Pia Engell Winther - modtager genvalg 

Pia blev genvalgt. Line Nøttrup og Nanna Mogensen blev valgt.  

 

Terrænudvalg:  

 Carsten Ipsen - modtager ikke genvalg 

 Gert Mogensen - modtager ikke genvalg 

Nanna Mogensen og Catja Speed Kjeldsen blev valgt. 

 

Cafeteriaudvalg på valg:  

 Gitte Bech Olsen - modtager ikke genvalg 

Karina Rahbek Hansen og Cecilie Olsen blev valgt.  

 

Ponyudvalg på valg:  

 Sabrina Bech Hansen – modtager ikke genvalg 

Rie Skovgaard, Catja Speed Kjeldsen, Astrid Skovgaard, Karoline Ketils Andersen, An-

nette Jensen, Freya Engmann og Rachel Kofod blev valgt.  

 

8. Valg af revisor 

 På valg:  

 Revisor Hanne Funch 

Søren Kjøller Jensen blev valgt.  

 

 Revisorsuppleant Lisbeth Munch – modtager genvalg 

Lisbeth Munch blev genvalgt.  

  



9. Eventuelt 

Der blev rejst spørgsmål på om klubbens adresse bør rettes, da det er adressen Vasa-

gårdsvej 6 og ikke Vasagårdsvej 2a, der kommer frem når man googler MBR. Forkla-

ringen på det andet vejnummer er at det er kassererens adresse, der er klubbens post-

adresse for at undgå at posten lander i ridehallen.  

Der blev efterlyst ordensregler for MBR, både med hensyn til at samle hestepærer op, 

lukke døren til toilettet, slukke lyset osv. Bestyrelsen ser på dette.  

 

Det blev også foreslået, at der hænges et ”Alarm 112” skilt op, så man hurtigt kan for-

tælle, hvor man har brug for hjælp. 

  

Der blev også foreslået en ”fejeplan”, så klubben fremstår ren og pæn.  

 

Ligeledes blev det foreslået, at der tænkes over en parkeringspladsplan, så alle parkerer 

hensynsfuldt, hvorved der bliver plads til alle. 

 

Der blev spurgt ind til, om det kan være rigtigt, at springning har fortrinsret både man-

dag og fredag aften. Bestyrelsen ser på forslagene.  

 

Herefter uddelte Støtteforeningen pokalen til årets mest vindende ponyrytter:  

Støtteforeningens formand Carsten Ipsen oplyste, at det har knebet med at få respons 

fra ponyrytterne. Der var kommet én henvendelse inden fristens udløb. Vinder blev 

Freya Engman!  

 

Støtteforeningen uddelte også pokalen til Årets kammerat: Rachel Kofod, der fik po-

kalen for at være en sød og god kammerat for sine medryttere. Rachel fik en vandrepo-

kal, en erindringspokal og et gavekort til Daniels Hestefoder.  

 

  



Midtbornholms Rideklub uddelte herefter pokalen til Årets MBR´er: 

Vi har igen i år stået for at vælge en årets MBR´er. Det er aldrig nogen helt nem op-

gave, for der er mange medlemmer i MBR, som kunne være en god kandidat til denne 

pris. Den person vi har valgt i år, er kendt af mange i klubben. Personen hjælper altid til 

om det er en arbejdsdag, om det er et stævne eller noget helt tredje er faktisk lige me-

get. Personen siger ikke nej, og hjælper hvor der hjælpes kan. Gerne mange timer ad 

gangen og gerne flere dage. Derudover er personen aktiv bruger af faciliteterne her i 

MBR. Personen er aktiv startende på hele øen, hvis da ikke hun er i færd med en af sine 

andre kompetencer, så som dommergerningen. Et stort tillykke skal lyde til Grete Rø-

mer som er Årets MBR 2017. Tak fordi du altid stiller op og tak fordi du aldrig siger 

nej! Grete Rømer fik overrakt en vandrepokal og en buket blomster fra Blomstercaféen 

Aakirkeby.   

 

Herefter blev der uddelt en gave til Cilie Engmann, Carsten Ipsen, Gitte Bech Olsen og 

Mette Hillersborg Sørensen for deres arbejde i bestyrelsen.  

 

Generalforsamlingen sluttede som altid med et trefoldigt leve for Midtbornholms Ride-

klub.  

 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 20:22, hvorefter de knapt 35 fremmødte gik over til 

kaffe og kage.  

 

Referent Lene Schougaard Nielsen  

 

 


