
Generalforsamling i Skive Rideklub  
tirsdag d. 28. februar 2006  

 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning 
4. Kassererens beretning 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
7. Valg af revisor og suppleant 
8. Eventuelt 
 

Referat: 
 

1. Velkomst ved formand Jane Neess 
 

2. Erik Henriksen blev  foreslået og valgt som dirigent. 
 

3. Formandens beretning blev fremlagt og godkendt.  
 

Forslag om indkøb af halm direkte fra marken, da det er billigere end senere på året, og der     
 nu er plads i den nye staklade. 

 
4. Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 
 

Spørgsmål vedr. stigning i el/vand-forbrug. Begrundes til dels med flere beboere i huset. 
 
Forkert årstal ved revisor påtegning. 
 

5. Ingen indkomne forslag. 
 

6. Flemming Klug, Bjarne Tang Nielsen og Hanne Bertelsen blev genvalgt. Helene vagnsø 
Wengel blev nyt bestyrelsemedlem. Genvalg til suppleant Marianne Thorup. 

 
7. P.E. Jensen genvalgt som revisor. Pia Lysdal valgt som revisorsuppleant. 

 
8. Spørgsmål vedr. lokaletilskud – udbetales fire genge årligt. 

 
Opfordring til bedre kommunikation mellem Støtteforeningen og Rideklubben, evt. ved 
deltagelse i hinandens bestyrelsesmøder. God idé at tilføje det i vedtægterne. 
 
Terrænudvalg nedsættes på opfordring fra Anni Oppelstrup, da klubben i år skal afhold 
hubertusjagt. Det dejlige område omkring klubben bør udnyttes også i det daglige. Udvalg: 
Anni Oppelstrup, Lene Klug, Tina Andersen, Kira Stensbjerg, Henriette Friis og Finn 
Jensen. 



Pia Lysdal har et stykke jord, som må anvendes til spring. 
 
Erik Henriksen udtrykte ønske og håb om, at det nuværende niveau i Skives idrætsliv kan 
bibeholdes efter kommunesammenlægningen, selv om det vil koste at løfte de øvrige 
kommuners niveau til samme sted. 
 
Kommende aktiviteter i klubben: 

• 6. marts kl. 19.00: Foredrag ved hestemassør Charlotte Fenns. Tilmelding senest 
fredag d. 3. marts. Pris 20 kr. for medlemmer af klubben. 

• 13. marts kl. 19.00: Besøg fra hestemagasinerne Ridehesten & Ridehesten Junior 
vedr. stævnetips. 

 
Generalforsamlingen sluttede med en tak til Lene Klug for arbejdet i bestyrelsen og en tak  

 til Erik Henriksen for dirigentrollen. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende. 
 
Referent: 
Birgitte Madsen 


