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REFERAT 

  

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Ann-Sofi Kofoed Olsen, hvilket generalforsamlingen god-

kendte.  

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

    Formand  
Hannes beretning: ”Jeg har snart stået her nogle gange og aflagt beretning- og 
jeg vil jo gerne prøve, at undgå at sige det samme som sidste år og året før, men 
det er jo svært at sige andet end, at endnu et år er gået godt – igen! 
I 2022 havde vi lagt Corona/Covid 19 bag os, og det var igen muligt at holde 
arrangementer og stævner på vores baner/anlæg. 
Det er der heldigvis rigtig mange som benytter sig af – med alt lige fra pudse-
pasta-aften, programtræningsaften og ikke mindst bomtræningen, som rigtig 
mange deltager i. 
Tak til jer som står for de arrangementer – bliv endelig ved. 
Som altid vil jeg minde om, at hvis I sidder inde med nogle ønsker eller ideer til 
aktiviteter, er det bare at gribe fat i bestyrelsen, så skal vi gøre hvad vi kan, for 
at få det gennemført – og hvis det er pony/juniorarrangementer, har vi jo været 
godt hjulpet af vores altid velvillige støtteforening. Tak til jer for det. 
Stævner har vi også haft i 2022. Jeg mener jo, at vi har rigtig gode baner, både 
dressur- og springbane, der fungerer – og vi fik investeret i nyt dressurhegn sid-
ste år, som vi tog i brug til distriktsmesterskabs-stævnet. Flot så det ud – og vo-
res springbane er også en, eller måske nok den bedst udstyrede her på øen, ikke 
mindst med de nye spring fra 2021. 
Det kommer selvfølgelig ikke af sig selv. Man kan købe sig til meget flot udstyr, 
men det hele skal også holdes – og vi har arbejdsaftener, hvor vi får ordnet alt 
muligt, lige fra hjørnerne på dressurbanerne, maling og klargøring af dommer-
huse, kratrydning, udskiftning af stolper/brædder – ja, alle mulige opgaver.  
Der er heldigvis en stor håndfuld medlemmer/forældre som troligt møder 
frem, når vi beder om det – og jeg synes faktisk, at det er ret hyggeligt – ikke 



mindst når vi puster ud over en sodavand og kage eller måske is ... Jeg håber, at 
I er friske på mere, for vi får også brug for jer i 2023. 
 
For at vende tilbage til stævner, så havde vi jo en stress-fremkaldende oplevelse 
til distriktsmesterskaberne – og nej, det er ikke ridningen jeg taler om, men der-
imod trafikforbindelsen til og fra øen. Lufthavnsmedarbejderne valgte at ned-
lægge arbejdet den weekend – og der stod vi og manglede nogle dommere, 
mens andre ikke kunne komme herfra. Heldigvis løste tingene sig og jeg vil sige 
stor tak til alle, der bidrog på den ene eller den anden måde, så vi alligevel fik et 
supergodt stævne. 
 
Og apropos stævner, så har MBR måske ikke så mange ryttere til stævnerne i 
øjeblikket, men dem der er, gør en ganske god figur, så bare fortsæt – og få 
flere med. 
 
Jeg vil lige nævne, at MBR har fået et CHR-nummer. Det er et krav fra Fødeva-
restyrelsen, og det skal blandt andet bruges i tilfælde af udbrud af smitsom syg-
dom hos hestene, hvor man skal kunne finde ud af hvilke heste, der har været i 
hallen og hvornår. Vi følger selvfølgelig reglerne og Ole har heldigvis været 
hurtig med registreringen. 
 
Nu er vi godt i gang med 2023. Undervisning er i gang – pony/junior har haft 
deres første arrangement, det samme med bomtræning og i årets stævneplan 
har MBR fire stævner.  
 
Det bliver godt, men vi står altså og skal bruge nogle gode mennesker i udval-
gene. For ligeså fint det går med at skaffe hjælpere når vi har arrangementer, li-
geså lidt godt går det med, at få nogen til at sidde i udvalgene. 
Jeg håber, at det løser sig, når vi om lidt går til valg til bestyrelsen. 
 
En stor tak herfra til Centeret og Støtteforeningen for det altid positive samar-
bejde og tak til den øvrige bestyrelse for den indsat I hver især yder.” 

Etablissementsudvalg  
Mette var ikke til stede. Udvalget har været hvilende under Mette Müllers bar-

sel, og der har ikke været andre aktiviteter i det forgangne år end klargøring af 

baner i forbindelse med stævner.  

Stævneudvalg  
Margits beretning: ”Vi har i løbet af året afholdt et C-stævne i springning og to 
C-stævner i dressur, hvoraf det ene var distriktsmesterskaberne. 
Alle stævner forløb godt, dog var der en del udfordringer med distriktsmester-
skaberne grundet strejke i lufthavnen. Det lykkedes at få det godt gennemført, 
med stor hjælp og velvilje fra både lokale dommere og de tilrejsende dommere. 
Tak til jer, der hjalp med at holde kontakt til dommerne, der stod i Kastrup, be-
stille nye billetter og i det hele taget hjalp med at det kunne gennemføres trods 
alt. Jeg håber og tror ikke, at ret mange opdagede den panik, der opstod i sekre-
tariatet. 
Efter det stævne var det ren afslapning at afholde klubmesterskaberne. 



Tak til alle, der har hjulpet til stævnerne. Jeg synes det er sjovt og hyggeligt at 
holde stævner, men kun hvis der er hjælpere… 
Og denne stævnesæson får vi selvfølgelig igen brug for hjælpere. Der venter to 
dressurstævner og to springstævner, hvoraf det ene er distriktsmesterskaberne (i 
spring).” 

Springudvalg  
Pia aflagde beretning: 2022 har været et ret fredeligt år i springudvalget, nu der 
kom en masse nye spring og der heller ikke var springmesterskaber i MBR i 
2022.  

Cafeteriaudvalg  
Lene aflagde beretning: ”Der har været godt gang i biksen gennem det forløbne 

år. Der kom endelig rigtigt gang i stævnerne igen efter Corona-pandemien, og 

det er jo altid dejligt, når der er et godt salg og særligt pomfritterne flyver over 

disken.  

Der er et godt hold af hjælpere, der har taget en solid tørn under stævnerne. En 

kæmpe tak til jer!  

Nu er tiden kommet til at give stafetten videre til det, jeg gerne kalder det hyg-

geligste udvalg, med garanteret tørvejr og god udsigt til stævnerne!  

Endelig en stor tak til bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde og gode møder 

i årets løb.” 

Ponyudvalg  
Anja aflagde beretning: ”I starten af året søgte vi penge fra impulspuljen. Vi fik 
bevilget 5.000 kr., som vi havde planer om at bruge på hele distriktets ryttere i 
alderen 15 til 24 år. Desværre blev de arrangementer, vi planlagde, aflyst på 
grund af for få deltagere. 
Der blev dog gennemført bomtræning med Mette Mikkelsen, hele tre styks af 
slagsen med god opbakning fra klubbens medlemmer og ligeledes god stem-
ning blandt deltagerne. 
Vi har traditionen tro afholdt julebanko i starten af december og har startet det 
nye år med en hyggeaften for ponyrytterne. Her deltog både de helt små og 
dem, der snart falder for ponygrænsen. 
Vores næste planlagte arrangement bliver en ponylegedag for ponyryttere fra 
hele distriktet d. 5. marts.” 

  



3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Ole fremlagde det reviderede regnskab, der blev godkendt af generalforsamlin-

gen.  

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog at kontingentet fortsætter uændret, hvilket generalforsam-

lingen godkendte.  

5. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag. 

6. Valg af forretningsudvalg 

Formand Hanne Funch – modtager genvalg. Hanne blev genvalgt.  

7. Valg af øvrige udvalg 

Etablissementsudvalg:  

Mette Müller, modtager ikke genvalg. Der var ikke andre kandidater, hvorfor 

udvalget er hvilende fremover.  

Stævneudvalg:  

Margit Olsson, modtager genvalg. Margit blev genvalgt. Marie Mikkelsen blev 

nyvalgt til udvalget.  

Springudvalg:  

Pia Engell Winter og Line Nøttrup, modtager genvalg. Pia og Line blev gen-

valgt.  

Cafeteriaudvalg:  

Lene Schougaard Nielsen, modtager ikke genvalg. Christine Regnarsson, Lonny 

& Brian Bryggemand og Tine Nilsson blev nyvalgt. 

Ponyudvalg:  

Astrid Skovgaard & Rie Skovgaard, modtager ikke genvalg. Mette Mikkelsen 

blev nyvalgt. 

8. Valg af revisor 

På valg:  

Revisor Søren Kjøller Jensen – modtager genvalg. Søren blev genvalgt. 

Revisor suppleant Lisbeth Munch – modtager genvalg. Lisbeth blev genvalgt. 

 

 

 

 

 



9. Eventuelt 

Støtteforeningen uddelte pokalen til årets mest vindende ponyrytter, det blev i 

2022 Lisa Skov Sørensen, der nu har vundet pokalen tre år i træk – derfor er 

den nu til ejendom.  

Årets kammerat blev Ella Nilsson, for at være en rigtig god kammerat sammen 

med de andre ponyryttere og ikke mindst ponyerne.  

Årets MBRer blev Lonny og Brian Bryggemand, der har været virkelig hjælp-

somme i det forgangne år. 

 

Der var 27 fremmødte til generalforsamlingen, der blev hævet kl. 20.08. 

 

Vi afsluttede som altid med et trefoldigt ”MBR længe leve”!  

 

 

Referat Lene Schougaard Nielsen 


