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Referat fra generalforsamling i Gl. Estrup ride klub d. 8.10.20 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Claus Jørgensen 

Referent Birthe Kofoed 

 

 

2. Fakta om verserende rygter/video på sociale medier 

Bestyrelsen tager afstand fra den video der har floreret på nettet. 

Tre medlemmer i bestyrelsen har ønsket at gå af efter at have set videoen. 

Fra formandens side oplyses det også skyldes mangel på åbenhed i dialogen om videoen. 

Bestyrelsens udtalelse er skrevet i samarbejde mellem de berørte parter og dansk ride forbund. 

 

Følgende indlæg kom fra medlemmer tilstede ved generalforsamlingen: 

Ridelærer blev ringet op, det aftales hun henter en pony. Penge og pony blev byttet. Tidligere ejer 

oplyser det før har taget 4 timer at læsse pony. Ved læsning prøver ponyen, at løbe hende ned, den 

er meget adfærdsforstyrret. Midt under læsningen bliver ridelærer bedt om, at flytte bil og trailer. 

Det oplevedes, som en bevidst handling for at kunne optage video. Jeg så video - hestemishandling 

- nej - godt det ikke gik ud over et barn. 

Video var på 20 min, man viser bare et ganske kort udklip. 

Det jeg så, at var, at der blev tjattet til den - flere har været ude at prøve denne pony i købsøjemed 

- den stejlede - bestemt ikke en børne pony. 

Dyrlæge udtalelsen er meget vag og tilsyn sker 3 dage efter episoden.  Den pågældende dyrlæge er 

ansat ved dyrenes værn - mærkeligt hun ikke anmelder ride lærer. 

Rystet over, at det her når en domstol - personer må ikke udtale sig i straffesag. Rystet over, at 

bestyrelsen går af uden, at kende en afgørelse. Ingen er dømt. 

Dreng på 9 år er ked af det efter at have set video af hans store forbillede og er stoppet til ridning. 

Ridelærer kunne godt have givet bestyrelsen en orientering. 

Min nabo har altid bekymret sig om hendes dyr, hun holder af dem alle sammen. Jeg har aldrig set 

hende mishandle nogen eller noget. Hun kom alvorligt til skade og på hospitalet, hvem tænker på 

hende. 

Bestyrelsen svigter sine medlemmer ved, at gå af. 

I perioden er 4 medlemmer udmeldt og 2 indmeldt - helt almindeligt flow. 



 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende stillede op og blev valgt - der var intet kampvalg 

Heidi Bickham. 

Kirstine Quade 

Lena Hedemann 

 

4. Valg af suppleanter  

Følgende stillede op og blev valgt 

Mette Thuesen 

Camilla Wahl 

 

 

5. Eventuelt 

Flot at folk stiller op. 

 

 

 

Referent 

Birthe Kofoed 

 

 


