Vemmelev, den 14/6-2021

Referat af generalforsamling for MBRK
Søndag d. 13. Juni klokken 10 i Cafeteriet, Præstemarksvej 4, Vemmelev.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent – Kirsten Johnsen
2. Bestyrelsen aflægger beretning
a. Formanden aflagde beretning (vedhæftet)
b. Kasserer aflagde beretning og fremlagde regnskabet
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
a. Der blev stillet spørgsmål til om budgettet blev revideret i 2020 grundet
nedlukninger og det blev det flere gange. Samt søgte bestyrelsen også corona
puljer for at få kompensation for tabt fortjeneste for aflyste stævner.
b. Regnskabet blev godkendt
4. Fastsættelse af kontingent for 2021
a. Kontingentet forbliver uændret (Aktiv medlem: 350 kr. - Passiv medlem: 150
kr. - Rideskoleelev: 200 kr.)
5. Behandling af indkomne forslag
a. Ingen indkommende forslag
6. Valg til bestyrelsen - på valg er:
- Heidi Christensen: Ønsker ikke genvalg
- Bjørn Christensen: Ønsker ikke genvalg
- Pia Hagen Christensen: Ønsker ikke genvalg
- Nye medlemmer: Christina Schæffer Jaenicke, Helle Rosenkilde, Tudlik
Andersen, Karen Marie Forman Jacobsen
- Interesserede til springudvalget: Freja og Amanda, Susanne
- Interesserede til aktivitetsudvalget: Lonni Jensen, Jesper Knudsen Jensen, Pia
Christensen (cafeteria),
- Dressurudvalget: Kisten og Joan
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
a. Anna Kærsgaard
8. Valg af junior repræsentanter og junior suppleant
a. Julie, Emma og Anna
9. Valg revisor og evt. revisorsuppleant
10. Uddeling af vandrepokaler og ”små” pokaler (på udendørs ridebane eller evt. I
ridehuset). Forudsætningen for at modtage en lille pokal er personligt fremmøde. Dog
henstiller vi til at de mindre elever bliver udenfor eller evt. I mellemgangen ved
ridehusene under generalforsamlingen, så vi holder os under den indendørs

forsamlingsgrænse. Såfremt man er forhindret, skal man give
besked til bestyrelsen inden generalforsamlingen.
11. Eventuelt
a. Der blev spurgt om muligheder for salg af brugt rideudstyr, og der henviser
bestyrelsen til de almindelige salgssider til dette. Det er ikke tilladt at bruge
klubbens facebook side til salgs annoncer.
b. Der blev ytret ønske om at der udarbejdes en
velkomstsfolder/introduktionsfolder til nye medlemmer som en hjælp til hvor
man finder oplysninger om klubben og aktiviteter.
c. Der var også et ønske om at få lavet en beskrivelse af hjælper-rollerne til
stævner/arrangementer, så forældre uden større kendskab til disse bedre kan
vurdere om der er en hjælpe-rolle de kan påtage sig ved vores arrangementer.
Tilsvarende ønskes også en bedre kommunikation (og viden om denne)
omkring tidspunkter for arrangementer. Joan og Kirsten påtog sig opgaven at
holde et informationsmøde til nye forældre omkring hvad man skal lave under
stævner.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Formandens beretning 2020.
2020 var et specielt år for bestyrelsen og klubben på mange områder. For det første var vi
som bestyrelse en ny gruppe, men flere uerfarne medlemmer end erfarne. Dernæst havde vi
udfordringen af flere medlemmer i vores forskellige udvalg valgte at stoppe Vi stod med
nogle større opgaver end sædvanligt, og så fik vi lige en pandemi at forholde os til også.
Nogle af højdepunkterne for 2020:
Vi fik afsluttet kontraktforhandlingerne med Thysbjerg Ridecenter i forbindelse med
generationsskiftet til Mie. Vi startede samarbejdet med en god dialog og har fortsat en åben
kommunikation mellem Thysbjerg ridecenter og MBRK’s bestyrelse. Det er utrolig vigtigt at vi
informerer og lytter til hinanden for at have det bedst mulige samarbejde og det anser jeg for
en af kerneopgaverne i bestyrelsen. I denne forbindelse kan jeg jo løftet sløret for at
samarbejdet mellem Thysbjerg ridecenter og MBRK også er gået elektronisk, idet vi d. 1.
maj fik indført central koordinering mellem booking af ridetimer og kontingent-betalingen. Det
har mange allerede stiftet bekendtskab med, og jeg kan meddele at det er en stor succes for
klubben at vi nu får alle vores medlemmer korrekt registreret. Det gør os i stand til at søge
det kommunale tilskud der er nødvendigt for vores virke her på Thysbjerg ridecenter. Stor
tak til Niels og Lasse.
Vi fik også lige afviklet fastelavn med utroligt kreative udklædninger af to og firbenede.
MBRK deltog i elevskole cup’en i 2020. Vores elever klarede sig rigtig flot og nåede helt til 3.
runde.
1. runde blev afholdt i november 2019, hvor MBRK’s elever blev nr. 1 på hjemmebane og nr.
2 på udebane hos Ringsted sportsrideklub (af to).
2. runde blev afholdt i Februar/marts 2020 mellem MBRK, Næstved sportsrideklub og
Valbjerggaard sportsrideklub. Vores dygtige elever vandt to ud af tre omgange.
3. runde blev afholdt i August 2020 mellem MBRK, Himmelev Rideklub og Hvidovre/Avedøre
Rideklub. Her sluttede det for MBRK, som dog vandt på hjemmebane.
I marts stod vi så overfor nedlukning, der endte med at vare til Juni for indendørssport. Nye
regler for adgang og omgang i staldene, håndsprit, mundbind og alt det som er blevet
hverdag. Og for at det ikke skulle være nok, så blev reglerne opdateret og genfortolket på
næsten daglig basis de kommende måneder. Thysbjerg ridecenter har igennem hele
perioden være rigtig gode til at sætte skilte op og finde på løsningerne omkring ensrettet
færdsel, opdeling af tilskuerpladser i mellemgangen osv osv i en verden hvor retningslinjerne
konstant udviklede sig. Kæmpe stor ros for håndteringen af Corona restriktionerne på
faciliteterne. Vi har grundet rettidig omhu, konsistent håndtering og medlemmernes
opbakning formået at undgå corona-episoder i klubben inkl. Rideskolen og det er altså bare
flot klaret! Jeg ved at det har været med store omkostninger, både økonomisk men også
socialt og sportsligt. Stor tak og respekt fra mig for hele håndteringen fra alle!
Bestyrelsen endte med at beslutte ikke at afholde ridelejr i 2020 af flere grunde. Dels var der
helt ind i Juni usikkerhed omkring hvornår der blev åbnet tilstrækkeligt op for at vi kunne
samle nok elever sammen, og dels grund et på dette tidspunkt stadigt stigende smittetal i
samfundet, så vi fandt det ikke forsvarligt at samle 30+ elever sammen over en uge. Det er

naturligvis noget vi gerne vil genoptage, måske med nogle lidt andre
rammer og aktiviteter end tidligere og ser frem til at få nogle forældre
involveret som kunne tænke sig at være med til at planlægge og afvikle det.
Generalforsamlingen sidste år, som jo egentlig i henhold til vores vedtægter skulle være
afholdt seneste 15 marts, blev skubbet helt ind i august grundet corona restriktionerne og en
sommerferie. Tilsvarende har restriktionerne forhindret indtil nu at afholde
generalforsamlingen i 2021.
Tilbage fra sommerferie, holdt rideskole ponyerne flyttedag ind i stalden ved ridehuset. I
hvert fald de fleste af dem.
Så blev vi lukket ned igen i december 2020, hvilket gik ud over vores julearrangement. Ind
imellem alle nedlukningerne og restriktionerne, er det alligevel lukkedes at afvikle 7 stævner
i 2020, 4 i dressur og 3 i spring, hvor vi havde 1600+ starter igennem. Ind imellem
stævnerne har der også være plads til diverse kurser i hestepasning, strigle og spring med
Bo Bak.
Vi havde også i 2020 to medlemmer som blev honoreret af Sports Team Slagelse.
Klubben er således kommet godt igennem 2020 til trods for at have oddsene imod os. 2021
ser ud til at blive knap så godt, da nedlukningen og restriktionerne fra december sidste år
har været nærværende indtil nu, og da vi samtidig har manglet folk i vores udvalg. Så jeg vil
runde af med den lille opfordring at hvis I gerne vil se aktiviteter i vores klub igen, så kom og
vær med til at holde dem. Meld Jer ind i bestyrelsen eller et af vores udvalg.

