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Mødereferat – Generalforsamling 2014 
 

I. Valg af dirigent 

Formand Jakob Sjørslev bød velkommen til den ordinære generalforsamling for 

SLRK (Slagelse Ride Klub) kl 19:00 den 27.02.2014 på Søndermarksskolen. 

 

Bestyrelsen foreslog Mogens Svejgaard, der blev enstemmigt valg.  

 

Kasserer Karen Sørensen samt Helle Svejgaard registrerede de fremmødte og uddelte 

stemmesedler.  

 

Stemmetællere Malene Højgaard og Peter Christensen. 

II. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendt 

Formanden aflagde årsberetning. 

Det er en glad formand, der taler i aften. 

Der er sket meget, siden jeg holdt sidste års formandsberetning. 2013 har bestemt 

været et år med rigtig mange aktiviteter og også rigtig mange udfordringer.  

Efter generalforsamlingen havde vi konstituerende bestyrelsesmøde, hvor vi i fred og 

ro fordelte posterne imellem os. Flere af os har nu arbejdet sammen igennem nogle år, 

og jeg synes, vi har et godt samarbejde. Vi har fundet vores plads og har fordelt 

ansvarsområderne imellem os.  

Vanen tro blev 2013 også et år med flere flotte sportslige resultater for vores ryttere 

rundt omkring. Karen P. vil senere i aften fortælle mere om de enkelte resultater. I 

Slagelse Rideklub har vi elite, og vi har bredde. I begyndelsen af ens karriere som 

rytter, er det første spring eller det første stævne en stor udfordring, og her gælder det 

mere om at overskride grænser og komme igennem, end det gælder om placering. For 

elite rytteren gælder det om placering og om at være helt fremme hele tiden. Herfra 

skal lyde et stort tillykke til jer alle med jeres resultater, uanset niveau. 

Aktiviteter 

2013 blev også et år med mange aktiviteter på Ridecentret eller lige omkring i vores 

område. Vi har afholdt 9 stævner på 15 stævnedage. Stævner i dressur, spring og 

TREC. 

Flere af vores stævner har været meget flot besøgt, og vi har fået pæn respons på 

måden, vi afvikler vores stævner.  



Vi har afholdt 11 kursus dage/weekender, hvoraf de fleste har været i spring/dressur 

med Jimmi Sørensen fra Jylland. 

1. halvår havde vi jo ingen springtræner tilknyttet centret, og derfor valgte vi at satse 

mere på weekend kurser med Jimmi. På den måde kunne vi alligevel tilbyde vores 

medlemmer kvalificeret undervisning i både dressur og spring. 

Der har været afholdt 1 TREC kursus i samarbejde med RIS, 1 striglekursus for vores 

nye rideskoleelever og 1 kursus i Parelli, i øvrigt et kursus som hurtigt var fuldtegnet. 

Parelli er hvor man laver øvelser med hesten fra jord. Man træner tillid, respekt og 

kommunikation og det er mit indtryk, at det var et rigtig godt kursus og sandsynligvis 

ikke det sidste. 

Vi har haft 11 ryttere igennem ridemærke 1 og 2. Vi har haft 13 ryttere igennem 

ridemærke 3 og 4 og vi har haft 18 igennem Klar – Parat – Start. 

I samarbejde med RIS, havde vi Tina Lund på besøg, som underviste de tilmeldte og 

efterfølgende fortalte om sin karriere og skrev autografer. 

7 gange har vi været ude og vise flaget med ponytræk på Dyrenes Dag, Festugen på 

Schweizerpladsen, Grønvold Og Schou messer, efterårsferien på Nytorv samt 

julemarked på vandrehjemmet. 

Vi har holdt åben Rideklub en lørdag i august, hvor vi i samarbejde med Dansk 

Rideforbund havde annonceret at interesserede havde mulighed for at komme og se 

Slagelse Ridecenter, hilse på stedets dyr og få tur på en pony, samt med gratis pølser, 

Sluch Ice og Candy Floss. Vi sørgede for, at der var dressur og spring opvisning på 

flere niveauer og dagen blev en succes med 75 besøgende, trods noget regn på dagen. 

Juniorudvalget: 

Juniorudvalget har haft flere arrangementer med bl.a. overnatning, 

biograftur/spisning, i december klippe/klister og æbleskiver. Arrangementer for at 

ryste sammen og selvfølgelig for at ryste rideskoleelever og privatelever sammen. Det 

mener jeg også må være målet for 2014. 

Jeg omtalt sidste år at vi havde indgået et samarbejde med Dansk Rideforbund om at 

udvikle klubben til en klub, med godt styr på tingene og hvor vi fik ideer til, hvordan 

vi kunne udvikle vores klub, så vi også kunne få så meget drift i stedet, at det blev en 

fornuftig forretning. Vi har nu indgået en handlingsplan med DRF, hvor vi skal 

arbejde på forskellige områder i den næste tid. Det handler bl.a. meget om synlighed 

og om certificeringer.  

I DRF kan en rideklub blive certificeret på flere områder. Vi har valgt at arbejde med 

organisering og sikkerhed som de to første, og udfra de sidste tilbagemeldinger fra 

DRF, så er vi nu ganske tæt på at kunne blive certificeret. 



Sidste forår havde vi som bekendt stadig en forpagter ansat på stedet. Men en pr. 1/7 

opsagt forpagter. Det var bestemt ikke nogen ønske situation. Specielt ikke når 

modparten efter 4 måneders tavshed pludselig ikke ville acceptere opsigelsen, og vi 

var nødsaget til at hyre en advokat. Det betød, at vi brugte en del af foråret med en 

sag, som indeholdt både politianmeldelse af bestyrelsen og stævning af forpagter. 

Selvom alle sagde, at vi havde en god sag, måtte vi desværre i juli indgå forlig. Et 

forlig der betød, at vi skulle give Celina og Jeff penge for at forsvinde. Vi havde 

stævnet forpagter, men kunne så ikke overtage Slagelse Ridecenter pr. 1/7, som vi 

havde regnet med, fordi vi skulle vente på at stævningen blev behandlet i 

retssystemet.  

Hvis vi på nogen måde skulle kunne nå og få gang i en rideskole med meget få elever 

tilbage og få fyldt nogle stalde med tre pensionærer tilbage, så var vi nødt til at sørge 

for at vi havde råderet over stedet fra Juli måned. Vi har betalt kr. 27.500 til Celina 

samt tilbage betalt kr. 20.000 fra depositumskontoen og efterfølgende har vi for egne 

midler fjernet mødding, ryddet op og genanskaffet mange "forsvundne" redskaber. 

Jeg vil i denne forbindelse gerne rette en stor tak til Advodan – advokat Jens Iversen, 

for at have taget opgaven og for at have gjort det som et sponsorat til klubben. Det er 

stort og en flot gestus af Advodan til klubben. 

Vi kunne have valgt at køre sagen og den kunne meget vel være faldet ud til vores 

fordel, men vi var så nødsaget til at vente på en retssag, og det havde vi ikke tid til. Vi 

ville have råderetten over hele Ridecentret, og indgik derfor et forlig, som vi dybest 

set ikke havde lyst til. Sagen betød også, at der gik en masse energi med en sag, der 

dybest set ikke kastede noget godt af sig, så derfor skulle vi videre. 

Vi har desværre heller ikke mulighed for selv at administrere vores facebook side, da 

det oprindeligt var Annia, der lavede siden på klubbens vegne. Og hun har jo ikke 

noget med klubben at gøre mere. Navnet Slagelse Rideklub er jo klubbens , men det 

er endnu ikke lykkes os at komme i ordentlig dialog med facebook, og derfor må vi 

finde os i små julelege fra Annia eller Celina, eller hvem hun nu har overdraget siden 

til. Vores indlæg slettes på siden, men der tillades andre klubber at lægge indlæg på 

siden. Det er det plan, der arbejdes på lige nu.  

Vores beslutning om at overtage stedet med det samme og betale til et forlig, viste sig 

at være det rigtige. Vi havde indskrivning til rideskolen den 14/8. Det var det mest 

positive, jeg længe har været med til. Vi havde bagt kage og lavet kaffe og saft, og det 

strømmede ind med forældre og børn. Kamilla og Mille, der skulle stå for 

undervisningen, havde rigtig travlt med at tale med alle og forsøge at få dem ind på de 

rigtige hold. Det var dejligt at se, at der var opbakning til Slagelse Ridecenter og 

vores bestræbelser på at vise flaget rundt omkring med ponytræk, havde båret frugt. 

En rigtig dejlig oplevelse for alle, der havde knoklet for, at det kunne lade sig gøre. 

Samme dag, som vi havde indskrivning, begyndte Jimmi T. Sørensen som fast spring- 

og dressur træner på SLRK. 



Vi valgte, at vi som klub ville tilbyde vores medlemmer en virkelig kapacitet, og igen 

har vores valg vist sig at være rigtig. Der er mellem 20 og 25 til træning hver onsdag 

her i vinterhalvåret og det er maks. deltagere på en aften. Det er meget positivt, og vi 

er rigtig glade for samarbejdet, ligesom vi er rigtig glade for at få tilgang af 

medlemmer af samme årsag. 

Vores rideskole er kommet rigtig godt fra start. Vi har nu 15 hold og der undervises 

mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag, vi har to hold med nybegyndere og et nyt 

er på vej. Jeg skal selvfølgelig nævne, at der er oprettet et rent herrehold om fredagen. 

Selvom vi selvfølgelig skal lære at ride, så er det også et hold hvor vi lægger vægt på 

det sociale, og vi har plads til flere skulle det have interesse. 

Vi har valgt at vores undervisere i Slagelse Rideklub skal have træner uddannelse 

eller noget svarende hertil, og derfor er Kamilla og Mille lige nu i gang med 

træneruddannelsen.   Tina går også på trænerkursus og det er vores håb at vi med 

Tina’s hjælp snart kan tilbyde handicap undervisning. 

Stalden er tæt på at være fyldt op, og vi har fået nogle nye pensionærer med den rette 

indstilling til at være på et Ridecenter, hvor vi alle løfter i flok. Vi har tilladt os, at 

være lidt selektive i vores valg af pensionærer, da vi har brug for personer, der vil 

hjælpe til, når der skal laves et stykke arbejde. Velkommen til jer nye pensionærer, vi 

håber I trives på stedet. 

Vi har fået ansat en staldmand m/k - nemlig Conni i stalden på almindelige vilkår, og 

så har vi indgået et samarbejde med Jobcentret i Slagelse, hvor vi lige nu har en mand 

i virksomhedspraktik i 13 uger, hvilket fungerer rigtig godt. 

I stalden har vi efterhånden 13 rideskole ponyer/heste og det er måske lige i 

overkanten, men vi arbejder løbende på at have det rette udvalg og det vil også betyde 

at der kan blive skiftet ud i rækken. 

Måske har nogen også bemærket, at stemningen på Slagelse Ridecenter er blevet en 

helt anden. Vi i bestyrelsen glæder os over alle de positive ting, vi hører rundt 

omkring. Vi får fortalt fra flere, at når de besøger Slagelse Ridecenter, kan de mærke 

en stor forandring. Det er dejligt, at vi nu kan komme på ridecentret med glæde, og at 

man har tid og lyst til at blive og sludre lidt med de andre. Vi er der for hinanden.  

Igen i år vil jeg godt rette en stor tak til klubbens sponsorer. Vi har efterhånden en del 

sponsorer der støtter Slagelse Rideklub, med penge, materialer, rabatter, udlån af 

maskiner, udlån af folde, juridisk bistand mm. Jeg vil i den forbindelse gerne sige tak 

til Sportsteam Slagelse, Frese, Grus og Sten – Sorø, Net2tal, TM Entreprise – 

Fuglebjerg, Dansk Overpumpning, Grønvold og Schou, Horze, Dyrenes Eldorado, 

Næstved Rideudstyr, Fam Berggren, Nordea, Vækst og Miljø, Sydbank, Advodan 

v/Adv. Jens Iversen, Le Unique Clinik – Slagelse, Østbyens Fodterapi. Henrik 

Liidsmose.  Jeg håber, jeg har husket alle, og ellers undskylder jeg, hvis jeg skulle 

have glemt en enkelt. Tak til jer alle sammen for den støtte I har ydet klubben, vi er 

meget taknemmelige, og I skal vide, at det er det, der gør, at vi kan lave nogle af de 

ting, vi rigtig gerne vil i klubben. 



Vi bruger noget tid på at søge fonde for at få midler til forskellige projekter.  På det 

sportlige vil jeg gerne fremhæve Sports Team Slagelse, der i 2013 gav Slagelse 

Rideklub en støtte på kr. 50.000,00 som vi kan bruge til bl.a. ansættelse af træner 

Jimmi T. Sørensen.  Det er ikke første gang, vi modtager støtte fra Sport Team 

Slagelse, og vi er meget glade for støtten, den giver os flere muligheder for at hjælpe 

vores elite ryttere samt talenter med træning. 

Sydbank Fonden har ydet Slagelse Rideklub støtte på kr. 25.000,00 til etablering af 

vores nye jordfold. Den er nu taget i brug, og den er blevet rigtig god, med 6 gode 

folde, helt nyt hegn og tråd. Men sikke et arbejde og sikke et vejr at udføre det i☺ 

Vi søger stadig forskellige fonde og får også afslag fra flere, men vi prøver igen og 

igen. Senest har vi søgt Slagelse Kommune som har forskellige puljer og i sidste 

måned fik vi kr. 10.000 til Ponygame udstyr som snart vil blive indkøbt. Tak for det 

tilskud. 

Lige nu bliver en ansøgning behandlet i Slagelse Kommune om tilskud til nyt tag og 

lys i det lille ridehus. Det lille ridehus trænger til en kærlig hån flere steder. 

Vi har en drøm om at få gjort noget ved alt det vand der er på området. Vi er nødt til 

at dræne eller lede vandet væk fra nogle af de områder der ellers sejler med vand efter 

store regnskyl. 

Vi har en drøm om at få kabelført hele området, men det betyder også en del grave 

arbejde og der skal trækkes kabler rundt og ind til rytterstuen, sekretariatet, ridehus, 

begge pavilloner. 

Vi ønsker os en ny ridehusbund. Vi har efterhånden fået de fleste til at samle heste 

høm op efter sin hest og vi mener nu, at det er tid at prøve kræfter med en fiberbund. 

Vi har fået tilsagn om et tilskud til bunden, men vi mangler noget endnu. 

Er du forældre til børn på Slagelse Ridecenter, så del dine kompetencer med os. Har 

du gode forbindelser, er du håndværksuddannet, IT klog, traktormekaniker eller hvad 

ved jeg, så tilbyd din hjælp. Vi kan godt bruge den.  

Vi har over vinteren forsøgt os med lidt mad om onsdagen, når der er træning med 

Jimmi. Det er gået fint og vi har tænkt os at fortsætte når vi når udendørssæsonen. 

Evt. hvor vi tænder grillen og man selv tager lidt mad med som så kan tilberedes på 

grillen. Det gjorde vi flere gange sidste år og det var rigtig hyggeligt. 

Vi regner med at arrangere en Høstfest sidst i august, hvor musikken vil blive leveret 

af bandet Fire Halve. Det vil sandsynligvis blive en sammenkomst, hvor man har 

mulighed for at deltage og invitere nogle venner med. Dvs. vi sørger for rammerne 

med musik, mad og drikke, og I sørger for, vi bliver mange og at stemningen bliver 

god. 

Afslutningsvis vil jeg gentage mine ord fra sidste år.  



Vi tror på fremtiden for SLRK. Det kræver stadig meget arbejde, men det er vi klar 

til. Vi glæder os til at se stedet udvikle sig og blive bedre og bedre for hver dag. Men 

vi har brug for hjælp. I behøver ikke sige ja til bestyrelsen for at kunne hjælpe. I kan 

melde jer til os, hvis I f.eks. har lyst til at lave et spring, male, vil gå folde efter, lave 

nye folde, isolere eller bare gøre pænt rundt omkring. Men alt hjælp er velkommen. 

Tak for jeres gode indsats på Ridecentret og tak for et godt samarbejde og en god 

indsats til jer i bestyrelsen. 

Hermed afsluttes min mundtlige beretning og overgiver ordet til den videre 

generalforsamling. 

 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

III. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse 

Karen Sørensen gennemgik regnskabet for 2013 og budgettet for 2014. 

 

Generalforsamlingen godkendte både regnskab og budget uden yderligere spørgsmål. 

IV. Fastsættelse af medlemskontingent 

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for 2014. Dette blev modtaget meget 

positivt og dermed godkendt. 

 

V. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogle forslag til dette års generalforsamling. 

VI. Valg af bestyrelse 

På valg er Karen Poppelvig, Karen Sørensen, Anne Rasmussen samt  Charlotte 

Sonne. 

Endvidere er 2. suppleant Kamilla Jørgensen på valg. 

Følgende opstillede til valg: 

Kim Vraa 

Helle Neumann 

Karen Poppelvig 

Karen Sørensen 

Anne Rasmussen 

Charlotte Sonne 

Valgt til den kommende bestyrelse for 2 år blev: Charlotte , Karen P, Karen S, Helle 

N og for 1 år Kim 



VII. Valg af suppleanter 

Kamilla Jørgensen og Anne Rasmussen blev valgt. 

VIII. Valg af juniorudvalg 

Frederikke, Julie, Benedicte, Natasja og Aenea. Koordinator bliver Anne 

Rasmussen som link til bestyrelsen. 

IX. Valg af to revisorer 

Dorte Njor og Stig Larsen 

Revisorsuppleant blev Peter Christensen 

X. Eventuelt 

Formanden kunne fortælle, at det har været en svær beslutning at vælge, hvem der 

skulle have ”Årets Hest” for en ekstraordinær indsats i 2013. Det endelige valg faldt 

på Ole Christian Sørensen for hans store indsats med de mange projekter, der har 

været i forbindelse med at få sat skik på ridecentret igen.  

Karen Poppelvig gennemgik de mange flotte resultater vore mange ryttere har 

opnået gennem det forgangne år. Herunder kan nævnes: 

Maja Juhl Sørensen – mange placeringer til landsstævner og distriktsstævner. 

Nåede finalerunden til DM-indendørs for seniorer og blev vinder af D4 

ranglistepokalen. 

Benjamin Jørgensen – 1. Pl ved landsstævne og flere placeringer ved B-

stævner landet over, og blev nr 5 ved NM. Benjamin er godt på vej igen efter 

en periode med skadet hest. 

Tobias Jørgensen – DM sølv, og deltog i EM. 1. Plads ved landsstævne. Fik 

desværre sæsonen ødelagt pga ødelagt kraveben. 

Aenea Bøge – 2. Plads ved DM-indendørs, 6. plads ved Baltic Cup finalen og 

2. plads for hold ved samme stævne. 

 Julie Grubak – Flittig rundt omkring i hele landet. Opnåede en 6. plads i B-

finalen til Junior DM. Flere placeringer ved C-stævner. 

Line Grubak – DM bronze og NM sølv i moderne 5-kamp.  

Pernille Frese foreslog, at der blev indført et par pokaler til uddeling på 

generalforsamlingen for 2014 til pony- og hesteryttere på basis at af opnåede 

resultater fra stævner. Jette Berggren blev valgt in absentia med Helle Svejgaard 

som suppleant til posten som SLRK ranglistefører. 

Endvidere blev det foreslået, at der indførtes flere ”Årets….” så man får lidt mere 

fokus på forskellige områder af rideklubben. Det kunne være Årets Rideskoleelev, 

Årets Bedste Boksmuger, Årets…….. 



Kamilla Jørgensen foreslog, at der blev afholdt et kursus i faldteknik til brug for 

både rideskole- og privatryttere.  

Helle Svejgaard påpegede, at der i vore opstaldningskontrakter er krav om, at 

hestepas skal opbevares i boksen i stalden. 

Helle Jørgensen kunne fortælle, at SLRK har lagt billet ind på nogle hjælperjobs til 

det kommende Broløb i september 2014. 

Benita….. spurgte ind til bunden i det store ridehus, og hvorvidt der kunne foretages 

mindre udbedringer med stor effekt for kvaliteten af bunden. Det blev drøftet, 

hvordan man kunne sætte noget reelt sponsormateriale/katalog op, så et evt. 

sponsorudvalg kan påbegynde indsamling af sponsorater til en ny bund. 

Aenea Bøge foreslog, at der med tiden bliver indkøbt en skridtmaskine/rotunde. 

 Dirigenten takkede for god ro og orden, og gav det afsluttende ord over til 

formanden. 

 

Jakob Sjørslev takkede for det fine fremmøde og hævede mødet med beskeden om, 

at hvis der er nogen, der har lyst til at deltage i et sponsorudvalg, så er de meget 

velkomne til at kontakte ham. 

 

Tak for i aften! 

Referent: Charlotte Sonne (sekretær) 

 


