
Referat af generalforsamling i Aagerupgaard Sportsrideklub den 15. juni 2021 
 
Pkt. 1. Valg af dirigent og stemmetæller 
Hans Hansen blev valgt som dirigent. 
Jørgen Grimbühler og Michele Hald Olsen blev valgt som stemmetællere. 
Der var 42 personer til stede til generalforsamlingen. 
 
 
Pkt. 2. Formandens beretning 
Det har været et turbulent år med Corona, og mange ting har været forskudt pga. Corona. 
Vi har været lukket ned i 3 måneder, og der har været mange restriktioner at håndtere og tolke på efter 
DRF anvisninger. 
 
Der har været stor opbakning til rideskolen under nedlukningen, og det skal der lyde en kæmpe tak 
for! Det har bestemt været med til, at vi er kommet godt igennem nedlukningen. 
Corona har fået os til at tænke i nye tanker omkring læring i rideskolen, herunder teori. 
Vi er også gået over til en ny model med flere undervisere fordelt over dagene, hvilket har gjort det 
mere fleksibelt ved sygdom. Maria Schnoor er blevet ansvarlig for rideskolen, og det er en stor hjælp 
at have en god tovholder, der har et så stort kendskab til rideskolen. Vi oplever, at der er god synergi 
mellem underviserne, og holdene er fyldt op, og der er ventelister. 
Der kom endnu en nedlukning i foråret 2021, der trak mere tænder ud. Men nu er vi tilbage, og det er 
vi glade for. 
 
Det forgangne år har ikke budt på mange stævner. Et enkelt springstævne blev afholdt og flot afviklet. 
Formanden glæder sig til mange gode stævner i klubben i det kommende år.  
 
I bestyrelsen er der kigget ind i opgaver, og der er lavet en god opgavefordeling for det fremtidige 
arbejde. Der er et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. Det er hårdt arbejde, men sjovt at få klubben til 
at køre. Bestyrelsen har også et rigtig godt samarbejde med Jørgen og Susanne. 
 
Formandens beretning blev taget til efterretning. 
 
 
Pkt. 3. Aflæggelse af regnskab for 2020 
Regnskabet er meget anderledes end budgettet. Der er tjent flere penge end budgetteret. Overskuddet 
endte på 57.724 kr. 
Dette skyldes til dels, at Klubmodul er medvirkende til at styre indbetalingerne meget mere effektiv. 
Derudover har vi fået et sponsorat på 30.000 kr. fra DGI til opfyldning af ridehusbunden, og Jørgen 
har givet klubben kompensation på hesteleje i en måned som følge af Corona. Personaleomkost-
ningerne har været lavere pga. omstrukturering i rideskolen. 
Renteniveauet er anderledes pga. negative renter. Bestyrelsen kigger ind i at undgå dette fremover. 
 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og det betragtes dermed som godkendt for året 2020. 
 
 
Pkt. 4. Budget og fastlæggelse af kontingenter 
Kontingenterne fastholdes.  
Undervisningen fortsætter uændret. 
Der forventes fuldt tilskud igen i år. 
Der søges sponsorater og legater, men der budgetteres ikke med nogen indtægter i den forbindelse. 
Der budgetteres kun med de sponsorskilte, vi allerede har. 
Køkkenet/cafeteriet trænger til en opgradering, og der afsættes penge hertil. 
Der budgetteres med et underskud, som følge af investeringer. 
 
Fastholdelse af kontingentet er godkendt. 



 
 
Pkt. 5. Forslag fra bestyrelsen omkring nyt kontingent til afstemning 
Bestyrelsen foreslår et nyt kontingent; stævnekontingent. Prisen foreslår bestyrelsen fastsat til 250 kr. 
årligt, og indbetalingen skal følge de øvrige kontingenter med betaling pr. 1. januar. Bestyrelsen 
foreslår, at dette kontingent ikke bliver nedsat med 50% ved indmeldelse efter juli måned, som vores 
øvrige kontingenter. Stævnekontingentet giver adgang til at starte under AAGS’ flag/logo, men giver 
ikke adgang til brug af faciliteter på Ågerupgård. Det giver ligeledes heller ikke stemmeret på 
generalforsamling eller medlemsfordele ved arrangementer og kurser. Stævnekontingentet er 
udelukkende henvendt til stævneaktive ryttere, der ønsker at starte for AAGS, men ikke har brug for 
faciliteter. Kontingentet giver adgang til at melde point ind til championatslisterne. 
 
Dirigenten bemærker, at forslaget vil medføre en vedtægtsændring. 
 
29 stemte for forslaget. 
Ingen stemte imod. 
Ingen afstod fra at stemme. 
 
Forslaget blev godkendt. 
 
 
Pkt. 6. Indkomne forslag 
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag fra medlemsskaren. 
 
 
Pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Anne Nørregaard Johansen (modtager genvalg)  
Pernille Thiemke (modtager genvalg)  
Anne Hyldegaard (modtager genvalg)  
Henrik Bach Ditlevsen (udtrådt af bestyrelsen)  
Jeannet Segato har givet positivt tilsagn om at indtræde i bestyrelsen. 
 
Alle blev genvalgt, og Jeannet er nyvalgt. 
 
Michele Hald Olsen er valgt som 1. suppleant for 2 år. 
Kim Christensen er 2. suppleant for 1 år. 
 
 
Pkt. 8. Valg af revisor og suppleant 
Revisor på valg: Charlotte Cady.  
Revisorsuppleant på valg: Susanne Grimbühler.  
 
Begge blev genvalgt. 
 
 
Pkt. 9. Nedsættelse af udvalg 
Rideskoleudvalg: 
Maria Schnoor 
Mille Holst 
Nadja L 
Anne Gøtzsche 
 
Dressurudvalg: 
Oline Dall 
Jacob Grimbühler 



Susanne Grimbühler 
Mai Frederiksen 
Michele Hald Olsen 
Ludmilla Thomasen 
 
Springudvalg: 
Amanda Dam Hansen 
Gyrithe Gandløse 
Karin Larsen 
Henrik Bach Ditlevsen 
Kicki Juul Vind 
Josefine Voss Brandt 
Nanna Bach Ditlevsen 
Mikkeline Gandløse 
 
Cafeterieudvalg: 
Be blev aftalt, at de øvrige udvalg står for hjælperlister. Cafeterieudvalget står for driften. 
Lasse 
Jeannet Segato 
Lucca 
Catia 
Annika 
Anette Hansen 
Kim Thiemke 
Helle J 
Randi Gjermandsen 
 
Juniorudvalg: 
Tanja Thiemke 
Therese Thiemke 
Caroline Eichen 
Laura Olsen 
Clara H 
Olivia 
Oline Dall (som den voksne, der hjælper) 
 
Sponsorudvalg: 
Anne Hyldegaard 
Anne Johansen 
Susanne Grimbühler 
Maria Schnoor 
 
 
Pkt. 10 Eventuelt 
Forslag om noget mere eller andre muligheder for de meget øvede ryttere i rideskolen, part 
eller eneundervisning. 
 
Et medlem oplever manglende information om flere rideskolerelaterede ting. 
 
Der var et ønske om tilbud om ryttermærker, samt intromærker i rideskolen og introaftner 
for nye forældre. 
 
AAGS trøjer/jakker ønskes.  
 
Der var bred enighed om, at vores dejlige klub skal markedsføres. 


