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Referat:

1. Velkomst v/ formand Flemming Klug 
 
2. Jens Christensen fra Skive Erhvervs- og Turistcenter blev valgt som dirigent, og han kunne 

konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og derfor kunne gennemføres efter 
fastlagte retningslinier. 

 
3. Formandens beretning: 

Velkommen til generalforsamling 2008 i Skive Rideklub. 
 
Endnu et år er gået, på godt og ondt, i Skive Rideklub. Der har været en klar overvægt af de gode 
ting i det forgangne år. Som klub oplever vi fremgang på de fleste områder. 
 
Vi har faktisk haft et forrygende år i Skive Rideklub, vi har oplevet ventelister på opstaldning, 
masser af nye medlemmer, god stemning i klubben. Det er længe siden søgningen har været så stor 
til klubben. 
 
Lige før sidste generalforsamling fik vi ansat en ny berider, og vi har været heldige, eller dygtige, 
for set fra bestyrelsens side har vi fået en daglig leder der tager hånd om de daglige problemer og 
får ting til at ske. I en klub med knap 250 medlemmer kan vi ikke forvente at alle skal være tilfredse 
hele tiden, men den daglige ledelse gør meget for at alle skal have en god oplevelse i Skive 
Rideklub. Der er selvfølgelig stadig meget der kan gøres og vi arbejder også på flere fronter for at 
gøre Skive Rideklub til et endnu rarere sted at komme. Den lille hal er blevet pyntet op til glæde for 
både medlemmer og vores handicap afdeling. 
 
Vi har skiftet ridehusbunden i den store hal, det var tiltrængt og dyrt. 75.000 kr. kostede det, men nu 
har vi også en bund der med den rette vedligeholdelse kan holde 5-6 år. Personalet bruger mange 
resurser på at pleje bunden så den virker optimalt for både dressur og spring ryttere. Vi har 
budgetteret med at skifte bunden i den lille hal i det kommende år, den har været lidt forsømt i de 
forgangne år og bør skiftes nu. 
 
Vi fik sidste år et godt tilbud fra Arbejdernes Landsbank, de ville gå ind som hovedsponsor for 
klubben og de ville også hjælpe os med at frigøre vores bundne opsparing og tilbød en kassekredit, 
alt sammen for at forbedre vores likviditet. Det har været et godt samarbejde vi har haft med dem, 



aftalen udløber d. 1. marts og er i øjeblikket under genforhandling. Vores bankskift er dog blevet 
bemærket i de lokale pengeinstitutter, mange af dem har ikke været villige til at fortsætte deres 
sponsorater, om det hænger sammen ved jeg ikke, men viljen til at støtte den lokale rideklub er 
desværre begrænset, trods daglige annoncer om det modsatte i avisen. 
 
Sidste sommer startede Mette S. Jensen som beriderelev på Skive Rideklub, Mette har jo været her 
som aspirant en periode, og er nu gået i gang med den lange uddannelse til berider. Vi har fået 
Malene ind i klubben som aspirant, med henblik på senere start som beriderelev også. Lige før jul 
tog vi afsked med vores staldmester elev, Lene, hun er nu tilbage på skolen for at færdiggøre sin 
uddannelse. Det har knebet lidt med at finde en ny som erstatning for Lene, men nu skulle det være 
sikkert at Sarah starter d. 1. marts. Vi har for nylig sagt farvel til Berit Gutzke, vi ønsker Berit al 
mulig held og lykke i hendes nye udfordringer. 
 
Som de fleste af jer ved, har folketinget vedtaget en ”Lov om hestehold” som kommer til at betyde 
meget for rideverdenen. For Skive Rideklub vil det betyde massive investeringer i nye og 
tidssvarende stalde, vores nuværende ponystald er jo ikke noget at råbe hurra for, ligesom 
togvognene da heller ikke pynter voldsomt. Skive Rideklub sidder med i et tværkommunalt udvalg 
der skal komme med forslag til politikerne om hvordan man bedst løser problemerne omkring 
loven. Vi har jo allerede bygget vores spiltove om til bokse i ponystalden og det er blevet rigtig 
godt for de heldige heste der står der. 
 
Skive Rideklub og Skive Trav arrangerer sammen med Skive Erhverv og Turist ”Hestenes Dag” på 
vores fælles område. Det er den 2. august det hele løber af stabelen. Vi ser frem til en spændende og 
lærerig dag i hestens tegn, der vil blive noget for enhver smag med vægten lagt på bredden. 
Arrangementet er en del af Skive kommunes store satsning på at gøre Skive til et ”Hestecentrum”. 
Målet er at gøre egnen så attraktiv at man kan tiltrække tilflyttere til området. Der er mange 
forskellige initiativer i denne satsning, ”Hestenes Dag” er bare en af dem. Vi arbejder på at vi i 
denne forbindelse kan få lidt kommunal hjælp til at forskønne vores fælles indkørsels område, ny 
vejbelægning og ordentlig afvanding vil pynte gevaldigt på det hele. Vi kan jo ikke invitere 3-4000 
mennesker til ”Hestenes Dag” og så byde dem mudder og blæver. Vi håber meget der er handling 
bag de fine planer. 
 
2007 blev også året hvor vi skiftede vores foder ud. Vi er nu gået over til at fodre alle hestene med 
fuldfoder fra Krafft og wrap hø. Skiftet skete efter nøje overvejelser fra bestyrelse, berider og 
diverse konsulenter. Det er bestyrelsens opfattelse at vi med dette foder skifte har hævet standarden 
for vores dyr, da vi ydermere fodrer 4 gange om dagen kan de næsten ikke tillade sig at klage, de 
kære heste. Al indkøring er svær men jeg tror at alle nu er glade for det nye foder. 
 
Vi har nu i godt et år haft adgang til græsfolde, det har været et tiltrængt løft til Skive Rideklub, 
efter lidt startvanskeligheder fungerer ordningen nu fornuftigt, til glæde for heste og hesteejere. Vi 
vil i løbet af foråret udvide foldarealet betragteligt når de nye stykker er klar til afgræsning. I en tid 
med øget fokus på hestevelfærd er det dejligt at vi endelig kan være med på dette område. 
 
Vi er nu kommet igennem det første år som ny Skive kommune, 4 kommuner blev til en, 4 
forvaltninger blev til en og 4 forskellige måder at håndtere idrætten på er blevet til en. Det har været 
en stor opgave som er gået rimelig fornuftigt, der har selvfølgelig været lidt problemer men i det 
store og hele er det gået godt. Den nye kommune har valgt at afregne vores tilskud efter en ny 
termin, i ”gamle” dage blev årets udgifter opgjort i november og vi kunne nå at få opgørelsen med i 
regnskabet. Nu opgøres det i stedet pr. 1. februar og det medfører i sidste års regnskab at vi ikke har 



nået at få den endelige opgørelse med, og da vi håber at få lidt efterbetaling kan det manglende 
tilskud ses på årets resultat. 
 
Det bringer mig videre til økonomien som desværre ikke kan holde sig på sidste års fine resultat, 
årsagerne er mange men ny ridehusbund, manglende tilskud gør deres til at resultatet bliver mindre 
end sidste år. Vi har en tro på at næste år vil give et fornuftigt resultat. 
 
Tak til alle, ansatte, medlemmer, pensionærer, ryttere, støtteforeningen og ikke mindst til 
bestyrelsen for et godt år. Lad os glædes over en klub i fremgang med masser af aktiviteter. Tak til 
ildsjælene. 
 
Jeg har ikke mere på hjerte lige nu. På valg i aften har vi Mariann Thorup og mig selv som begge 
modtager genvalg. Bjarne Tang og Hanne Berthelsen er også på valg men ønsker desværre ikke 
genvalg. En speciel tak til Hanne som næsten har siddet i en menneskealder som kasserer, en vigtig 
post, som Hanne har bestridt godt i lang tid. Tak til jer for jeres indsats, I vil blive savnet.  
 
Med dette vil jeg overlade formandens beretning til forsamlingen. 

 
Beretningen godkendt. 
 
4. Kassereren gennemgik regnskabet, startende med bestyrelsens bemærkninger. Regnskabet 

med kan ses på klubbens hjemmeside.  
 

Følgende punkter blev fremhævet og kommenteret: 
� Mindre lokaletilskud giver færre indtægter i ridecentret 
� Større driftsomkostninger end i 2006. 
� Forholdsvis store renteudgifter – især pga. kassekreditten. 
� Pænt overskud på stævner, men mindre end 2006, da der blev afholdt færre stævner i 

2007. 
� Større udgifter til foder pga. skift og ikke tilsvarende prisstigninger. 
� Desværre er årets resultat negativt for første gang i 12 år. 

 Sluttelig gennemgang af balancen pr. 31.12.07. 
 Kommentarer: Generel bedre belægningsprocent. Budgetteret underskud på udlejningsstald  
 skyldes, at beløbet deles mellem ridehuskontingent og opstaldning. Uhyggeligt mange  
 udeståender blandt tidligere og nuværende medlemmer – måske skulle man overveje depositum  
 ved leje af bokse. PBS er at foretrække og giver en vis sikkerhed. Uvist hvor stort  
 lokaletilskudet bliver – forhåbentlig snarlig udbetaling. Realistisk at budgettere med større  
 stævneindtægter, da der er flere stævner på kalenderen i 2008. 
 Regnskabet blev herefter godkendt. 
 

5. Ingen indkomne forslag 
 

6. Genvalg til Mariann Thorup og Flemming Klug. Nyvalgte til bestyrelsen blev Jeanette 
Kjeldsen og Agnete Thornæs. Genvalg til suppleant Finn Wexel og nyvalg til Helle 
Amstrup som suppleant 

 
7. Marianne Dahl Jacobsen valgt som revisor, Mette Skove fortsætter som suppleant. 

 



8. Uddeling af præmier i klubchampionatet for 2007. De tre første pladsen blev præmieret med 
en rosét, mens alle vindere ligeledes fik et dækken. Resultaterne kan ses på klubbens 
hjemmeside. 

 
Punkter/forslag under eventuelt: 

� Vælg et lokalt pengeinstitut. 
� Positiv stemning til at få lavet klubtrøjer (softshell) med klubbens logo og evt. 

sponsorreklame. Der arbejdes videre med planerne. 
� Hestesolariet bør repareres, så alle igen kan få gavn af det. 
� Opfordring til at de fremmødte skriver sig på hjælperlisterne til de to kommende 

stævner. 
� SKRK’ Venner søger kioskpassere til enkelte aftner – evt. blot én aften pr. måned. 

Henvendelse til Lene Klug. 
� Lille Per på snarlig pension. 

 
Dirigenten afsluttede årets generalforsamling og takkede for god ro og oreden. 
 
Referent 
Birgitte Madsen 
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