Referat fra Tvisturs Generalforsamling
Onsdag den 26. maj kl. 19 i ridehuset på Nordjysk Ridecenter

Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Velkomst
Formand Lærke Andersen bød velkommen.
2. Valg af dirigent
Jørgen Dalby-Jakobsen vælges som dirigent. Dirigenten noterer sig, at generalforsamlingen er rettidigt
indkaldt. Dagsordenen blev godkendt.
3. Valg af referent
Lise-Lotte Holmgreen vælges som referent.
4. Valg af stemmetællere
Vibeke Damkier og Bettina Berndt vælges som stemmetællere.
5. Formandens beretning
Formand Lærke Andersen fremlægger sin beretning:
2020 startede godt.
Vi havde i foråret weekend kurser med bl.a. Rasmus Møller Jensen, hvor pas særligt var i
fokus, og Pernille Lyager Møller, som specielt var til J/U, hvor klubben betalte halvdelen. Vi havde
en Clinic med hestefysioterapeut Audur A., hvor hesten var i fokus ift. gangmønster og en større
forståelse for hesten anatomi og bevægelse. Efteråret bød på longeringskurser med Jonas Møller
Jensen, hvor fokus var teknik.
I marts måned lukkede landet ned. Det betød, at udvalgene skulle tænke kreativt. Der var forsat nogle
muligheder bl.a. ved kurser, som kunne afholdes i form af ”rid og skrid” princippet, da det kunne
afholdes som almen undervisning.
MEEN efter noget tid lukkedes vi mere ned, og en pandemi var over os. Og I sidder nu og tænker, hvad
gjorde vi så?
JO!!!!!!!!!!!!!! Vores stævneudvalg kom med en genistreg, som endte med at blive en stor succes:
Coronakeppni – et virtuelt stævne, hvor deltagerne skulle bruge en godkendt bane. Hvorefter det
ellers var i gang med at finde et kamera og filme sin valgte klasse. Udvalget afholdt to stævner i alt.
Ikke meget var, som det plejer at være dette år. 2020 var året hvor pinsestævnet blev aflyst. Året,
hvor kværke lige syntes at det skulle en smut tilbage igen, og året, hvor alt stod stille og vi var glade for
at have en hest, så vi kunne komme ud og få luft fra hjemmekontoret. Aldrig har jeg i min formandstid

fulgt så meget med i DIF`s hjemmeside som 2020, for at holde øje med regler og
andet, men jeg ved, at stævneudvalget har kigget endnu mere.
I efteråret fik stævneudvalget igen muligheden for arrangere stævne, denne gang
fysisk – et sensommerstævne, dog uden tilskuere. Dette er nu blevet en realitet og
det er stadig svært at vænne sig til, MEN der kan afholdes stævner. Ellers må man sige,
at det har været nogle lange måneder uden arrangementer, så det bliver godt, når vi må noget mere.
Jeg vil som formand gerne sige TAK til alle de frivillige, som sidder i diverse udvalg, som har tænkt ud
af boksen i 2020 og også allerede i 2021.
Dette bliver min sidste formandstale, og jeg vil, som formand, gerne sige tak til alle de frivillige, som
har knoklet for Tvistur, men en særlig tak til stævneudvalget, for det enorme knoklearbejde, de har
lavet i år. Det har ikke bare været let at lave et stævner. De har skullet regne ud, lave
logistikarbejde, ift. hvor mange der kunne ride, ud fra retningslinjer, inddelinger i zoner, og hvordan
forholdene skulle være, for at det kunne lykkes.
I år siger vi farvel til Lise-Lotte og mig, hvorimod Charlotte genopstiller. Jeg vil dog fortsætte i
udvalgene og vil forsøge at få gang i avlsudvalget.
Derudover skal der lyde en tak til Lisa, Jonas, Anne og staldpigerne for samarbejdet omkring Nordjysk
Ridecenter.
Jeg håber, at 2021 bliver nemmere at afholde arrangementer i end 2020.
Vi ses derude og tak for denne gang!
Der er ingen kommentarer til beretningen, som godkendes af generalforsamlingen.
6. Regnskab og status
Kasserer Christian Holmgreen fremlægger regnskabet.
Generalforsamlingen godkender regnskabet.
•

Vedtagelse af budget for 2021
Kasserer Christian Holmgreen fremlægger budgettet (resultatopgørelse) med et forventet
underskud på kr. 28.000. Det tilskrives hovedsageligt en forventet medlemsnedgang,
balance i indtægterne fra stævner, manglende tilskud ifbm. corona, balance i udgifter til
vedligehold samt lidt færre udgifter til revisor og telefoni.
Balancen forventes at øges med ca. kr. 25.000 på likvider, og egenkapitalen mindskes med
ca. kr. 28.000.
Budgettet godkendes.

Der spørges ind til, hvad pengene kan bruges til.
• Kassereren svarer, at de kan bruges på ting, der gavner Tvistur.
•

Vedtagelse af medlemskontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes til samme beløb som for
2020, dvs.
Kr. 260 for enkeltmedlemskab
Kr. 360 for familiemedlemskab
Forslaget godkendes.

7. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
8. Valg af bestyrelse (vælges for 2 år)
• Formand Lærke Andersen (på valg, genopstiller ikke)
• Næstformand Lise-Lotte Holmgreen (på valg, genopstiller ikke)
• Charlotte Vestergaard (på valg, genopstiller)
• Kasserer Christian Holmgreen (ikke på valg)
• Berit Brink Rahmberg (ikke på valg, men udtræder)
Der skal vælges tre nye bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode, og et nyt bestyrelsesmedlem for
en etårig periode (til erstatning for Berit Brink Rahmberg).
Følgende stiller op:
Andreas Hejndorf
Charlotte Vestergaard
Jens H. Jensen
Karina Thorling
Nanna Tøttrup
Følgende vælges ved afstemning:
Andreas Hejndorf
Charlotte Vestergaard
Jens H. Jensen
Nanna Tøttrup
Bestyrelsen konstituerer sig med tre medlemmer, der sidder for en toårig periode, og ét medlem, der
sidder for en etårig periode.
9. Valg af suppleanter (vælges for 1 år)
På valg er:
• Sara Mogensen (på valg, genopstiller)

Følgende stiller op:
Sara Mogensen
Sara Mogensen vælges ved fredsvalg.
10. Valg af revisor
Preben Busk blev genvalgt som foreningens revisor.
11. Eventuelt
Biksens placering og bemanding diskuteres:
Placering
Det foreslås, at der sættes en bod op på terrassen ved siden af speakerhuset
• Det foreslås, at der opsættes et permanen halvtag ved siden af køkkenet til at forøge
kapaciteten og dermed salget (salget er dog generelt godt, når der ikke er corona, da flere
vil være til stede i rytterstuen)
• Den nye bestyrelse og evt. stævneudvalget kan diskutere muligheder for placering
• Der kan evt. også nedsættes et udvalg, som kan arbejde med lidt mere langsigtede mål
Bemanding
Der efterspørges flere medlemmer til at tage vagter i Biksen.
Følgende forslag til investeringer blev desuden fremlagt:
•
•
•
•
•

Nyt/ekstra ridehus
Renovering af den gamle ovalbane
Etablering af agilitybane til børn og unge
Plexiglassider til dommertårnene
Tribuner til ovalbanen

Desuden blev det foreslået, at der kunne søges fondsmidler for at styrke Tvisturs muligheder for at
investere i anlæg.
Den nye bestyrelse blev opfordret til at diskutere disse forslag.
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