Ballerup Rideklub - Kildesvinget 16 - 2750 Ballerup
Tlf. 44 65 53 89 - E-mail: kontor@balleruprideklub.dk

Referat fra generalforsamling onsdag den 10. marts 2021 på Ballerup Rideklub

Tilstede fra bestyrelsen: Alex Fraenkel, Sidse Schøler, Pernille Knudby, Julie Bjerg Hynne, Mette
Augustesen, Anni Bundesen, Mette Gade og Katrine Mohr
Antal stemmeberettigede medlemmer: 60
Antal ikke stemmeberettigede medlemmer: 2
Sted:

Online, Zoom

1. Valg af dirigent

•

Katrine Mohr valgt.

2. Bestyrelsen aflægger beretning v. Alex Fraenkel

•
•

Formand aflægger beretning
Se bilag 1

3. Det reviderede regnskab foreligger til godkendelse

•

Regnskabet bliver gennemgået ved kasserer Julie Bjerg Hynne
o Regnskabet er godkendt

4. Fastsættelse af medlemskontingent, godkendelse af øvrige kontingenter

•

Nuværende kontingenter bibeholdes

5. Behandling af indkomne forslag

Nedenstående forslag er stillet fra pensionærer:
Forslag 1:
Der stilles forslag om, at opstaldningskontrakten ændres, således, at vi kommer
tilbage til den gamle regel om boksfordeling, så ikke man kan blive
“smidt ud af sin boks” til fordel for en anden.
Der er forståelse for, at man skal flyttes, hvis man fx har en pony i hesteboks
og en ponyboks bliver ledig.
Eller man har en hest, der ikke opfylder størrelseskravet for den boks,
den bor i.
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Hvis en hest mistrives, bør den flyttes øverst på ventelisten til det
mest egnede bokstilbud, hvilket også var reglen før kontrakten blev ændret.
Hensynet bag forslaget er, at det øger stress og mistrivsel hos flere heste, at blive flyttet rundt.
Herudover skabet det utryghed bland pensionærerne hver gang en hest mistrives, da man kan
risikere at få flyttet sin hest.
➔ Der blev ikke stemt om ovenstående forslag.
Der er ikke tale om en ændring af vedtægter. Vi har noteret de forskellige holdninger og
bekymringer, der blev givet til mødet, og vi vil drøfte boksfordelingsprincipper på det
kommende bestyrelsesmøde.
Forslaget 2:
Der stilles forslag om, at der kan hænge en nøgle til laden i fx sadelrummet eller lignende sted,
hvor kun pensionærer har adgang.
Begrundelsen for forslaget er, at det fx i situationer, hvor man skal til stævne eller kommer om
eftermiddagen og boksen er beskidt, vil være rart at kunne komme til laden. Det opleves, at
det er svært at finde en, som har en nøgle, specielt nu når hestene fodres senere om aftenen.
Et forslag til at nøglen ikke bliver væk er, at man kan sætte en stor klods i.
➔ Der blev ikke stemt om ovenstående forslag.
Det er af sikkerhedsmæssige og praktiske grunde ikke muligt at lade pensionærer få fri
adgang til laden. Vi prøver hele tiden at optimere proceduren for blandt andet udlevering
af hø og wrap til brug for stævnekørsel, dyrlæge mm. Vi vil drøfte dette på det kommende
bestyrelsesmøde.
6. Ad 6 Valg af formand

Camilla Jellesmark (pensionær/rideskole) blev valgt som formand
7. Valg af kasserer

•

Julie Bjerg Hynne (pensionær/rideskole) er ikke på valg
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8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mette Augustesen (pensionær) er Ikke på valg
Alex Fraenkel (Pensionær) udtræder af bestyrelsen - (ny valgperiode 1 år)
Sidse Schøler (Pensionær) udtræder af bestyrelsen
Pernille Knudby (pensionær) blev genvalgt for 1 år
Katrine Mohr (pensionær) blev genvalgt for 2 år
Mette Horn (pensionær) blev valgt for 2 år
Inge Hansen (pensionær) blev valgt for 2 år
Anni Bundesen (pensionær) blev genvalgt som suppleant
Mette Gade(pensionær) blev genvalgt som suppleant

9. Valg af juniorrepræsentanter

•

Ingen opstillede

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

•

Ingen opstillede.

11. Evt.

•

•
•

På mødet gav Martin Tøffner fra Hørsholm dyreklinik et oplæg om Herpes. Vi vil til det
næste bestyrelsesmøde drøfte, hvorvidt det vil give mening at besætningsvaccinere på
Ballerup Rideklub
Der blev ønsket et medlemsmøde. Vi vil finde en dato til dette ved det næste
bestyrelsesmøde.
Der blev spurgt ind til status på striglebom ved møddingen. Vi vil følge op på dette.

BILAG 1: Bestyrelsens beretning
Beretning Ballerup Rideklub 2021
Velkommen til Ballerup Rideklubs første virtuelle GF – sidste GF afholdtes i august, hvorfor denne
beretning tager udgangspunkt i en kortere periode end vanligt.
1. Økonomi

a. På baggrund af et tilskud fra kommunens corona-hjælpepakke sidst på året udkommer
klubben med et overskud i 2020.
Pga. uvisheden omkring corona, og betydningen for rideklubben, er flere planlagte
projekter og nye investeringer løbende udsat. Der er søgt diverse hjælpepakker der til dels
har kunne bistå til de ekstra omkostninger der også har været.
De stævner der trods corona har været mulige at afvikle, har bidraget til at økonomien har
holdt sig i niveau.
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Klubben er meget taknemmelige for at det er et fåtal der har valgt at melde sig ud i en
presset coronatid, det har stor betydning for Ballerup Rideklub.
Klubben har i 2020 opdateret til nyt og tidssvarende økonomisystem.

2. Drift & personale

a. Der arbejdes løbende med at optimere driften af Ballerup Rideklub. Eksempelvis
optimering af tidspunkter for fodring og øget foldtid. Vi har en stabil personalegruppe,
herunder 1 dyrepasserelev Cecilie Dalsgaard. Vores tidligere staldmester Jørgen Munch,
varetager nu en viceværtsfunktion og bidrager til det daglige vedligehold af Ballerup
Rideklub i tæt samarbejde med personalet. Aktuelt er vores daglige leder Maria på barsel,
den almene drift varetages af personalet. Udvalgte opgaver i rideskoledelen varetages af 2
rideskoleundervisere. Kontorets opgaver varetages fortsat af Jeanette i en
flexjobsansættelse.
b. Vi har oplevet kværke i september måned, der blev flyttet i teltstald og isoleret. Stor tak til
pensionærer, personale, og fodervagter – der hjalp med nye opgaver, måling af temperatur
osv. Vi fastholder vores årlige nedvaskning af alle staldafsnit.
3. Rideskolen

a. Restriktioner og ikke mindst ændringer i disse, har fyldt meget i rideskolen. Der har pågået
et stort arbejde i et forsøg på at afvikle rideskoleaktiviteter under meget stramme
restriktioner. Særligt har vi været ramt af kravet om at undervisning skulle foregå
udendørs, hen over en vinterperiode med hård frost, og dermed ingen mulighed for at
anvende de udendørs faciliteter. På trods af dette har der været afviklet aktiviteter en stor
del af tiden, men under markant andre rammer. Færre ryttere per hold, ændrede
tidspunkter, tilmelding online osv.
b. Det lysner nu ifht. restriktioner, og vejret – det betyder at vi næsten er tilbage i fuld
rideskoledrift, dog med ændrede tidspunkter.
c. Underviserne har etablereret online undervisning med rideteori, med stor tilslutning, og
Ballerup Rideklub har nu sin egen Youtube-kanal.
d. En stor tak til alle de rideskoleryttere og deres forældre, der har holdt ud, og været meget
omstillingsparate, når restriktioner og planer har ændret sig med dags varsel. Og tak
underviserne der har tænkt kreativt, og undervist udendørs, i al slags vejr.
e. Ballerup Rideklub stiller igen med hold til Rideforbundets Elevskole-cup, og vi glæder os til
at rideskoleryttere kan få lov at vise egne og hestenes evner frem.
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4. Samarbejde med kommunen

a. Vi har netop underskrevet driftsaftalen mellem Ballerup Rideklub og Ballerup kommune. Et
arbejde der har været længe undervejs, da det har været vigtigt for bestyrelsen at
tilkendegive overfor kommunen, de økonomiske udfordringer klubben har set ind i
fremadrettet. Her kan nævnes den omkostningstunge ombygning i forbindelse med ny
hestelov, og de indskrænkede muligheder det giver os i arbejdet med at udskifte en
rideskolehestebestand der har gået på arbejde i mange år, og trænger til nye kræfter.
En stor tak til Ballerup Kommune, og ikke mindst de politikere der har lyttet til vigtigheden
af en sund aftale. Det betyder bl.a. at kommunen i 2021 + 2022 yder et årligt tilskud til
indkøb af nye rideskoleheste og ponyer på 300.000kr.
Det betyder at vi nu har mulighed for at give flere rideskoleheste og ponyer deres
velfortjente otium.
b. Desuden udarbejdes der nu et katalog for borgerrettede aktiviteter, som skal sikre at
endnu flere af kommunens borgere kan opleve og gøre brug af Ballerup Rideklub. Herved
ønsker Ballerup Rideklub at tage aktivt del i kommunens Vision 2029, hvor fokus bl.a. er
stærke fællesskaber og rigt foreningsliv til gavn for alle kommunens borgere.
c. Med driftsaftalen og dermed det økonomiske fundament følger en opgave for den
kommende bestyrelse at sætte retningen og visioner for de kommende år for Ballerup
Rideklub.

5. Kommunikation & udvalg

a. Virtuel GF, online teoriundervisning, corona har også vist os at vi kan mere og mere digitalt.
Vi kommunikerer i høj grad via FB – mange opslag fra både bestyrelsen og daglig leder, og
fremadrettet vil staldpersonalet også have deres egen profil, hvor de kan opdatere
pensionærer og rideskoleryttere. Der er etableret mail til stalden, således man kan
kommunikere direkte om reparationer og diverse. Desuden er vores nye hjemmeside nu i
fuld drift.
b. Ved sidste GF var der ønske om at nedsætte flere udvalg, dette til er til dels lykkedes. Vi
har et kommunikationsudvalg, der flittigt har vist Ballerup Rideklub frem i artikler i
BallerupBladet og opdateringer om dagligdagen på Ballerup Rideklub på FB og især
Instagram, stor tak for dette.
Desuden har vi atter et sponsorudvalg, der senest har sikret klubben 30.000 kr. fra Nordeafonden der skal bruges til at forny lydanlæg og skærme til brug til stævner.
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Virkelig flot klaret, og stor tak for den store indsats, især til Susanne Faber som er
ophavskvinde til dette tiltag.
Sponsorudvalget er nu i fuld gang med at udarbejde forskellige pakkeløsninger til
sponsorater.

6. Stævner

a. Vi har mærket økonomisk, men også sportsligt og socialt, hvor savnet stævneaktiviteten er.
Vi har aflyst mange stævner, både for rideskolen og for pensionærer. Glædeligt er det at
restriktioner nu igen tillader stævneafviklingen under hensyntagen til gældende regler.
Særligt mange rideskoleryttere ser frem til kommende rideskolestævner, som vi håber
snart at kunne melde ud om.
b. Vi kan dog allerede se frem mod Københavnsmesterskaberne, hvor Ballerup Rideklub stiller
hold, og Sjællandsmesterskaberne for spring for både pony og hest der skal afvikles på
Ballerup Rideklub.
7. Diverse

a. Aktuelt er vi i fuld gang med ombygning af bokse på parkeringen, desuden udskiftes alle
vinduer i A-stalden ind mod gården.
b. Vi har etableret ny bund i det lille ridehus, som har været tiltrængt længe. En opfordring til
at huske at samle op efter sig, så vi passer godt på vores investeringer.
8. Konklusion

Et travlt år for Ballerup Rideklub med mange omstillinger grundet corona. Bestyrelsen er
glade for at have underskrevet en driftsaftale med Ballerup Kommunen, der sikrer en sund
drift de kommende 5 år.

Tusind tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer, der har ydet en kæmpe stor indsats i fht. det
store ombygningsprojekt og ikke mindst driftsaftalen.

