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Referat:

1. Velkomst v/ formand Flemming Klug 
2. Erik Henriksen blev valgt som dirigent. Vedtægterne siger, at generalforsamlingen skal af-

holdes inden d. 1. marts, men pga. af vejret var det nødvendigt at udskyde tidspunktet til d. 
16. marts. Reglen om 14 dages varsel er overholdt, da ny dato blev offentliggjort d. 2. marts 
2007.  

3. Formanden aflagde følgende beretning: 
 
Velkommen til generalforsamling 2007 i Skive Rideklub. Vi har haft et turbulent år, men det har vi 
jo haft så ofte før.  
 
Lad os starte med de positive oplevelser, vi fik med møje og besvær ført Mette Svare Ehlers frem til 
træner eksamen på Wilhelmsborg og hvilken eksamen, Mette blev udlært træner som den bedste på 
sit hold, stort tillykke til hende og ikke mindst dem der stod bag med alt fra uddannelse, til heste 
transport og som reserve mor for hende. Mette læser i dag på Roskilde Universitets Center, hun 
valgte ikke at fortsætte og gå efter berideruddannelsen. 
 
Vi fik også Karen Bruun igennem aspirant eksamen som bestået, tillykke til hende også. 
 
Berit Gutzke har gennemført uddannelsen som instruktør i ridefysioterapien, tillykke til hende også. 
 
Skive Rideklub har i det forgangne år omlagt ridefysioterapien til et bedre tilbud for brugerne, vi 
har nu altid 2 fysioterapeuter til stede i alle timer, det medfører at brugerne får mere ud af behand-
lingen end før. Det har været en rimelig succes og medført at mandagen nu også er taget i brug til 
ridefys. Så nu har vi ridefys mandag, tirsdag og onsdag, alle dage med fuldt program og fulde hold. 
Ridefysioterapien er desværre ikke den guldgrube hos os, som den er i andre klubber i andre kom-
muner. Skive kommune modregner overskuddet i vores øvrige tilskud, dog kan vi bruge en del af 
overskuddet til indkøb af heste og ponyer. Man kunne argumentere for at vi helt skulle droppe den-
ne aktivitet, da det er begrænset hvad vi som klub får ud af det på den økonomiske front, men vi har 
fra bestyrelsen valgt at kigge på andet end bare økonomien. Vi har nu en masse liv i rideklubben om 
formiddagen, mange bliver hjulpet til et bedre liv, der er faktisk beskæftiget en hel del mennesker 
med denne aktivitet og vi giver lidt tilbage til ”samfundet”, som jo i sidste ende også er dem der 



finansierer en stor del af vores aktiviteter. Faktisk har vi også lidt handicap ridning fredag formid-
dag, hvor Ellen Bach Sørensen har nogle elever fra Voksenspecialskolen. 
 
Vi har som sædvanlig afholdt mange stævner i året som gik, pony distriktsstævne i januar 06, heste 
distrikt med mesterskab i maj 06, heste landsstævne med Krafft cup i august 06 og vores traditionel-
le pony landsstævne med Rosenparade i november måned. Derudover har vi afholdt klubstævner og 
udvidede klubstævner. Det er faktisk en rigtig pænt program vi afviklet, med en del slid på vores 
mange frivillige. Det er dog tydeligt hvorfor vi gør det, i 2006 havde vi udgifter på stævner kr. 
601.598 og indtægter 762.141, hvilket giver et kontant tilskud til driften af klubben på hele 
160.000. Udover dette har Støtteforeningen haft et rigtig godt år, med god indtjening som igen 
kommer rideklubben til gode. 
 
Sensommer og efterår blev præget af at vi skulle arrangere distriktets Hubertusjagt, Siri var så dyg-
tig at hun vandt opløbet i 2005 da det blev afholdt af Lem rideklub. Reglen er at vinderens klub skal 
afholde næste års jagt, så derfor gik nogle frivillige i gang med at få det hele på plads. Det indebæ-
rer at få tilladelse fra lodsejere, planlægge ruten, bygge spring og arrangere selve dagen. Vi fik en 
rigtig god dag med opløb på travbanen som højdepunktet. Vi fik meget ros for arrangementet og 
den giver jeg hurtigt videre til ildsjælene bag terræn udvalget. 
 
I denne forbindelse skal der også lyde en stor tak til støtteforeningen, som igen har ydet et kæmpe 
stykke arbejde for klubben. Tiden er dog løbet fra støtteforeningen, i hvert fald i den nuværende 
udformning, så derfor arbejdes der i disse dage på at starte en ny forening, ”Skive Rideklubs Ven-
ner”, som med tidssvarende vedtægter og friske kræfter vil forsøge at løfte arven fra den gamle støt-
teforening. Held og lykke med det. 
 
Vi har i det forgangne år haft store udsving i antallet af opstaldninger, det er noget der kan mærkes 
på økonomien, både når det går op og specielt når det går ned. Der har i hele perioden været fin 
søgning til vores undervisning, både af privatryttere og i vores elevskole har der været pænt med 
elever. Lige nu er Jane og Christian ved at blive en smule stressede fordi søgningen er meget stor og 
vi har rent faktisk haft en venteliste her i foråret. Det er rigtig dejligt, både når nogle vælger at 
komme igen og når helt nye medlemmer vælger at bruge vores klub til deres sport. Det er skønt at 
komme herud en lørdag hvor det nærmest er umuligt at komme frem for mennesker og heste, det er 
skønt at føle den gode stemning der er i klubben, bestyrelsen og de ansatte har nu en stor opgave 
med at holde fat i den gode udvikling vi er inde i. 
 
Jacob valgte jo at forlade klubben med udgangen af 2006, han følte der var tid til at prøve noget 
andet, og han er nu ansat på mediehuset Wiegaarden. Jacob nåede at få 2 år i klubben og han skal 
have tak for den tid han lagde her hos os. Stor var panikken da Jacob meldte sin afgang, både blandt 
de ansatte og hos medlemmerne. Kunne man finde en ny berider, skulle man i det hele taget have en 
berider? Hvad vej skulle klubben bevæge sig? Der var spørgsmål nok og det blev diskuteret grun-
digt i bestyrelsen. Vi valgte at fortsætte med berider tilknyttet klubben, vi fik skrevet en annonce og 
lagt den på rideforbundets hjemmeside og der gik ikke længe før vi fik kontakt med Christian Peter-
sen. Han fik hurtigt overbevist os om at han var manden der kunne løfte klubben, og indtil videre 
går det jo rigtig fint. Jeg vil gerne takke medlemmerne for den måde de har taget i mod vores nye 
berider, også for at der ikke opstod alvorlig panik i den måned vi stod uden daglig leder. Jeg synes 
vi allerede nu kan se på stedet at alle trækker i samme retning, nemlig at gøre klubben til at dejligt 
sted at komme. 
 



Vi er i bestyrelsen klar over at hele etablissementet trænger til en kærlig hånd eller måske en ”bull-
dozer”. Der er sket små fremskridt i løbet af året, bla. det nye loft i den store stald, nye bokse i pony 
stalden, og nye lamper på toiletterne. Men der er meget mere at gøre og det har vi også tænkt os, 
desværre har vi ikke ubegrænsede midler, men nogle ting er planlagt og der arbejdes i øjeblikket på 
at få lavet en langsigtet plan. Vi er tæt på at indgå en aftale med travbanen om renovering af vores 
fælles vej, den er under al kritik og vi håber at arbejdet kan laves her i foråret. Ideen er at flytte 
travbanens træningsspor over i ”deres” side og belægge resten af vejen med knust asfalt som gerne 
skulle sikre en renere vej og ikke mindst reducere antallet af ”næsten sammenstød” mellem biler og 
trænende travheste. Der er også planer om at få sat nyt loft i den resterende del af den store stald. Vi 
prøver også at få lavet en liste med vores visioner for stedet, en prioriteret liste over ting der skal 
gøres når muligheden opstår. Vi er kun i de indledende faser at dette arbejde, og forventer at kunne 
præsentere et oplæg i løbet af sommeren. 
 
Vores største problemer er: mudder og gamle stalde. Blot for at nævne nogle af de mest presseren-
de, der arbejdes allerede nu med at få løst vores problem med mudder og vand, men det er en opga-
ve som kommunen er nød til at hjælpe os med. 
 
2006 blev også året hvor vi i Skive Rideklub endelig kunne tilbyde hestene mulighed for at komme 
på græs, efter mange tilløb lykkedes det at lave en aftale med vores nabo om leje af jord. Det har 
været en kæmpe succes, selvom der har været lidt startproblemer med at få det til at fungere. Succe-
sen har været så stor at det nu er så som så med græs på foldene, forårets komme skulle gerne give 
lidt mere grønt, men helt godt bliver det ikke før vi sidst på året råder over et betydeligt større styk-
ke. SIF og Skive Kommune har været behjælpelige med at få aftalen igennem, desværre er kommu-
nen kommet i tanke om at det kun er et år de giver tilskud til græsset. Vi vil selvfølgelig gøre alt for 
at få kommunen til at fortsætte med tilskud til græsset i de kommende år. 
 
Hestevelfærdsloven har spøgt meget i 2006, den er endnu ikke vedtaget, men der er ingen tvivl om 
at den kommer, som det ser ud nu er der en række klare regler som alle skal overholde. Specielt i 
indretningen af stalde sker der meget, når den endeligt falder på plads må vi prøve at bedømme 
hvad det betyder for os. Sikkert er det at pony stalden bliver fortid, den kan under ingen omstæn-
digheder bringes op på det niveau der kræves. Den store stald vil sikkert kunne få lov til at bestå 
med små ændringer. Men lad os nu se hvad de kære politikere bliver enige om. 
 
2006 var også året hvor vi sagde farvel til de gamle kommuner, vi sagde også farvel til den gamle 
Skive ordning for tilskud til klubber, en ny er kommet i stedet som gælder for hele storkommunen, 
desværre er den ikke helt så god som den gamle, det kan I også se i vores budget. 
 
Tak til alle, ansatte, pensionærer, ryttere, støtteforeningen og ikke mindst til bestyrelsen for et godt 
år. Lad os glædes over en klub med masser af aktiviteter, senest fastelavn, rytterlejr, ridekurser og 
meget andet. Tak til ildsjælene. 
 
Jeg har ikke mere på hjerte lige nu. På valg i aften har vi Jane Neess, Birgitte Madsen som begge 
modtager genvalg. Maria Nørgaard som er i lykkelige omstændigheder, ønsker et år i fred og ro.  
 
Med dette vil jeg overlade formandens beretning til forsamlingen.  
Under debatten fremkom kun én kommentar: Flot beretning. 
 



4. Kasserer Hanne Bertelsen fremlagde regnskabet med div. kommentarer. Regnskabet blev 
enstemmigt godkendt og dirigenten mente, at regnskabet så tilfredsstillende ud. 

5. Ingen indkomne forslag. 
6. Til bestyrelsen blev følgende valgt: Per Munk (nyvalg), Jane Neess (genvalg) og Birgitte 

Madsen (genvalg). 
Finn Wexel blev valgt som suppleant. 

7. Pia Lysdal blev valgt som revisor og Mette Skov Johansen blev valgt som revisorsuppleant. 
8. Ny støtteklub forventes at starte d. 1. april og der afholdes ekstraordinær generalforsamling 

d. 21. marts kl. 19.00. Opfordring til alle om at melde sig ind i Skive Rideklubs Venner. 
Erik Henriksen opfordrede til at bakke op om et arrangement vedr. de nye regler for heste-
hold. Yderligere information følger senere. 
Erik Henriksen undrede sig over, at lejemålet vedr. græsfolde er etårigt fra kommunens side 
og ikke 5-årig som aftalt i første omgang. Opfordring til at forhandle forlængelse af leje med 
kommunen. 
Bestyrelsen bør i samråd med SIS opfordre kommunen til at stå ved løfterne om mere jord 
til klubben, som det blev lovet i samme omgang som da travbanen fik tildelt mere jord. Pt. 
er travbanen gået i gang med div. udvidelser. 

 
Dirigenten og formanden takkede for god ro og orden 
 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger: 
 
Formand: Flemming Klug 
Næstformand: Jane Neess 
Kasserer: Hanne Bertelsen 
Sekretær: Birgitte Madsen 
Medlem: Bjarne Tang 
Medlem: Mariann Thorup 
Medlem: Per Munk 
 

Referent: Birgitte Madsen 


