
Referat af generalforsamling i Aagerupgaard Sportsrideklub den 18. juni 2020 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetæller 
Hans Hansen blev valgt som dirigent. 
Jesper Grimbühler og Niels Olesen blev valgt som stemmetællere. 
Der var 56 personer tilstede til generalforsamlingen. 
 
 
Pkt. 2. Formandens beretning 
Formand Pernille Thiemke kunne berette om et travlt 2019 i rideklubben. Bestyrelsen har brugt mange 
kræfter på at implementere Klubmodul, der nu fungerer rigtig godt og giver mange fordele til den 
daglige drift, både for så vidt angår styring af hold og ventelister i rideskolen, og ikke mindst styring 
af økonomien. 
Bestyrelsen har skiftet kasserer i løbet af året, og der er brugt mange kræfter på at rydde op og danne 
en ny struktur. 
Bestyrelsen kan glæde sig over, at der har været afholdt nogle gode stævner med stor tilslutning, og vi 
håber igen at kunne afholde ponylandstævne i dressur, men det kræver rigtig mange frivillige. Der har 
været afholdt dressurkurser og en Dufour Club Night, der var et stort tilløbsstykke og en stor succes, 
som vi gerne gentager. Bestyrelsen kigger også ind i flere kurser og andre arrangementer for 
fremtiden.  
 
 
Pkt. 3. Aflæggelse af regnskab for 2019 
Kontoplanen er ændret fra 2018-2019.  
Betalinger kører bedre og mere effektivt i Klubmodul. 
Sponsoraterne er faldet, så der arbejdes på at skaffe flere sponsorer til skilte i ridehallerne. 
Kontrakten med Jørgen Grimbühler er genforhandlet. 
Personaleomkostningerne er steget lidt. 
Der er et overskud på 12.000 i 2019. 
Der har været en nedgang i arrangementer og dermed også i indtægter.  
Der var budgetteret med ny ridehusbund i 2019, men udgiften er skudt til 2020. Ny bund forventes 
bestilt snarest. 
Der er givet en blank påtegning fra revisoren. 
Regnskabet er godkendt. 
 
 
Pkt. 4. Budget og fastlæggelse af kontingenter 
Der er lavet et forsigtigt budget pga. aflyste arrangementer som følge af corona. 
Facilitets- og husleje er uændret. 
Der er afsat 10.00 kr til indkøb af springmateriel, da vi har fået anmærkninger fra den teknisk 
delegerede ved vores springstævner. For at kunne holde forsvarlige springstævner og stadig tiltrække 
mange ryttere, er det nødvendigt at prioritere at springmateriellet bliver opdateret. 
Der forventes et underskud til næste år – nye idéer til muligheder for indtægter modtages gerne. 
 
Kontingenterne fastholdes for i år på alle kategorier. 
Kontingenterne for 2021 fastholdes også. 
 
 
Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen omkring vedtægtsændringer 
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring til §6.  
Paragraffen lyder: 
§6 Klubbens bestyrelse består af 6 seniormedlemmer og 2 juniormedlemmer, der vælges på den 
ordinære generalforsamling for en 2-årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Juniorgruppen skal 
vælge 2 juniorrepræsentanter; Den ene indgår i bestyrelsen med stemmeret.  
 



Bestyrelsen foreslår at §6 ændres til:  
Klubbens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-
årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Formand og kasserer kan ikke 
afgå samtidig. Genvalg kan finde sted. 
 
Forslaget til §6 blev på generalforsamlingen ændret til følgende formulering: 
Klubbens bestyrelse består af 6 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-
årig periode. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Genvalg kan finde sted. 
 
Ingen stemte imod, 36 stemte for, 1 undlod at stemme. 
Forslaget er dermed godkendt. 
 
Juniorrepræsentanternes tilknytning var ikke til afstemning. De indgår ikke længere i bestyrelsen, da 
de ikke er tegningsberettigede. 
 
Bestyrelsen bemærkede, at vedtægterne flere steder er forældede og skal redigeres inden næste års 
generalforsamling. 
 
 
Pkt. 6. Indkomne forslag 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag. 
 
 
Pkt. 7: Valg af juniorrepræsentant 
Punktet bortfalder som resultat af godkendelsen af pkt. 5. 
 
 
Pkt. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Sandra Suhr, Maria Rasmussen og Oline Dall modtager ikke genvalg. 
Randi Gjermandsen, Henrik Bach Ditlevsen og Kim Thiemke blev valgt ind. 
 
 
Pkt. 9. Valg af suppleanter: 
Rikke Rasmussen er 1. suppleant for 2 år. 
Kim Christensen er 2. suppleant for 1 år. 
 
 
Pkt. 10. Valg af revisor og suppleant 
Revisor på valg: Charlotte Cady. Blev genvalgt  
Revisorsuppleant på valg: Susanne Grimbühler. Blev genvalgt 
 
 
Pkt. 11. Nedsættelse af udvalg 
Rideskoleudvalg: 
Maria Schnoor (ansvarlig) 
Kim Thiemke 
Melika Holst 
 
Dressurudvalg: 
Jacob Grimbühler (ansvarlig) 
Oline Dall 
Susanne Grimbühler 
Mai Frederiksen 
 
Springudvalg: 



Henrik Bach Ditlevsen (ansvarlig) 
Peter Stensnæs 
Rivkah Andersen 
Karin Larsen 
Gyrithe Gandløse 
Stehen Jensen 
Niels Olsen 
Charlotte Cady 
Josefine Madsen 
 
Cafeterieudvalg: 
Kim Thiemke (ansvarlig) 
Helle Jensen 
Randi Gjermandsen 
 
Juniorudvalg: 
Sofie kamp (ansvarlig) 
Mikkeline Gandløse 
Ida Grimbühler 
Signe Grimbühler 
Mette Grimbühler 
Dicte Johansen 
Nanna Bach Ditlevsen 
Sarah Salkvist 
Clara Holst 
 
Sponsorudvalg: 
Susanne Grimbühler 
Anne Hyldegaard 
Maria Schnoor 
 
 
Pkt. 12. Eventuelt 
Der blev spurgt til, hvor mange medlemmer, der er i klubben. Dertil svarede formanden, at der er 249 
medlemmer, heraf 170 rideskolelever. 
 
Der blev uddelt championatspokaler for point opnået til stævner i 2019, samt det gule førerunderlag 
fra jokerspring i december 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


