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Velkommen til generalforsamling 2009 i Skive Rideklub. 
 
Sidste års generalforsamling måtte vi udskyde fordi vi havde et voldsomt uvejr på den oprindelige 
dato for generalforsamlingen. Vejret blev bedre og vi fik afholdt generalforsamlingen. Denne gang 
er det ikke det fysiske vejr der har været voldsomt, men alligevel har Skive Rideklub været ude i et 
turbulent år. 
 
Primært på personale siden har vi været hårdt ramt af skader, vi har haft stigende udgifter til foder, 
halm og hø. Der har også været store udgifter til afløsere ved sygdom og skader. Det kniber med at 
fastholde vores elever i elevskolen, det er ærgerligt og også skidt for vores økonomi. Handicap rid-
ningen er slut for denne gang, vi arbejder i det stille for at finde en ny fysioterapeut der vil løfte 
opgaven. 
 
Men inden vi falder helt ned i sortsynets kælder skal vi lige huske at der faktisk også er sket mange 
positive ting. Der har næsten konstant været fyldt i staldene, der er masser af liv på stedet, vores nye 
folde har givet et løft og også vores beslutning om at give alle heste hø har været med til at løfte 
velfærden. 
 
Vi har skiftet ridehusbunden i den lille hal, det var tiltrængt og dyrt. 60.000 kr. kostede det, men nu 
har vi også en bund der med den rette vedligeholdelse kan holde 5-6 år. Også barrieren er blevet 
repareret, så den lille hal er nu i god stand igen. 
 
Vi har haft Mette på skole i Århus og hun klarede sig rigtig godt. Pernille Kristensen er kommet til 
som ny staldmesterelev og Pernille Østvold er startet som aspirant med intention om at starte på 
berideruddannelsen. Vi har siden sidste generalforsamling sagt farvel til Malene Winther som pga. 
af sit knæ har søgt nye mere stillesiddende udfordringer. 
 
2008 var også året hvor vi var med til at arrangere ”Hestenes Dag” sammen med de andre rideklub-
ber og travbanen. Det blev en rigtig god dag vi fik afviklet, der kom pænt med mennesker og der 
var masser af ridedyr i alle afskygninger. Jeg tror at rigtig mange fik en god dag i samværet om he-
stene. Selve afviklingen gik strålende, alle gjorde deres del, desværre var der ikke den store økono-
mi i at afholde dagen. Tovholder på projektet var Ditte Staun fra Erhvervs og Turist centeret, men 



hun har skiftet job til kommunen i mellemtiden, så jeg ved endnu ikke om hun også i år vil være 
den centrale person. 
 
”Lov om hestehold” har vi jo kendt i nogen tid nu, og Skive Rideklub har deltaget i arbejdet med at 
få gennemgået alle rideklubber i kommunen med henblik på at få lavet en samlet oversigt over hvad 
der skal til for at lovliggøre de enkelte klubber. For vores vedkommende skal der, nok ikke overra-
skende, laves en del forbedringer. Vi har fået vores rapport og interesserede kan se den i sekretaria-
tet. Umiddelbart viser rapporten at vi skal investere godt 2 millioner kr. for at vi kan leve op til lo-
vens krav, vel at mærke hvis vi skal bevare det samme antal heste som i dag. Når sammenskrivnin-
gen af de 5 rapporter er klar er det meningen at klubberne sætter sig sammen og prøver at blive eni-
ge om et oplæg til det politiske system. Vi ved jo alle godt at der lige nu ikke er masser af penge at 
rutte med, men vi håber på forståelse fra politikerne da det jo i sidste ende er deres kolleger i folke-
tinget der har forfattet loven. 
 
For året 2009 er der mange opgaver og problemer der skal takles. Vi skal alle gøre en indsats for at 
undgå for meget ”staldsnak”, vi skal passe på at vi ikke baserer for meget på rygter, en god ærlig 
snak ansigt til ansigt er nu engang det bedste. Det gælder for os alle personale, bestyrelse og med-
lemmer, Skive Rideklub skal være et rart sted at være, bagateller skal løses inden de bliver til pro-
blemer. Så hvis du hører et godt rygte, så prøv at være med til at få det aflivet inden det skader hele 
klubben. Rygter er dejlige, men vi skal passe på det ikke går over gevind. 
Vi skal i 2009 også blive bedre til at tage hånd om vores elevskole, det er hele rygraden i klubben 
og et klart mål er igen at skabe fremgang der. 
 
En tak skal lyde til alle dem der i det daglige arbejder for klubben ve og vel, mange gør det i det 
stille, men det er værdifuldt for klubben. Støtteforeningen har haft mange tiltag, klubjakker er et af 
dem, et væld af nye skilte et andet. Dejligt at se der kan skaffes sponsorer i denne tid. 
 
Tak til alle, ansatte, medlemmer, pensionærer, ryttere og ikke mindst til bestyrelsen for et fornuftigt 
år. Tak til ildsjælene. 
 
Jeg har ikke mere på hjerte lige nu. På valg i aften har vi Birgitte Madsen og Jane Neess som begge 
modtager genvalg. Per Munk har valgt at forlade bestyrelsen i løbet af året, da han fik nyt arbejde 
der ikke var foreneligt med bestyrelsesarbejde. Jeanette Kjeldsen fik i princippet også nyt ”arbejde” 
i 2008 da hun blev gravid og fornuftigt valgte at bruge sine kræfter på det. Jeanette er blevet erstat-
tet af Helle Amstrup som allerede er godt inde i arbejdet. Det er vel ikke normalt at en formand ”på-
lægger” en generalforsamling noget, men det vil jeg gøre denne gang, I bedes venligst vælge Pia 
Damkjær ind i bestyrelsen, Pia har allerede fungeret som kasserer siden årsskiftet og vi vil meget 
gerne have Pia med i bestyrelsen.  
 
Med dette vil jeg overlade formandens beretning til forsamlingen. 
Skive Rideklub 23.02.09 Flemming Klug, Formand 
 

4. Helle Amstrup fremlagde regnskabet med en del uddybende kommentarer undervejs. Ride-
centeret viser mere positivt resultat end sidste år, bl.a. grundet større lokaletilskud. Ridesko-
len viser ringere resultat end sidste år dels pga. ophør af ridefysioterapi og færre elever i 
elevskolen. Udlejningsstalden i niveau med året før trods store stigninger på foder, vitami-
ner, hø og halm. De tre afdelinger sammenholdes og årets resultat bliver et underskud på 
32.610 kr., hvilket er lidt bedre end sidste år. Der opfordres til, at ALLE gør en god og posi-
tiv indsats for, at alle – også nye medlemmer – kan føle sig velkomne og som en del af 
klubben. Balancen viser en egenkapital på ca. 1 mio. kroner. Alt taget i betragtning et for-
holdsvis positivt resultat. Efterfølgende blev der svaret på spørgsmål og givet kommentarer 
til regnskabet: Ikke den store økonomiske gevinst ved handicapridningen. Budgettet for ud-
lejningsstalden er steget, da bokse nu udlejes, hvor der før stod handicapheste, som ikke be-
talte boksleje. Håb om at budget vedr. reparationer og vedligeholdelse kan holde, ind til 



kommunen forhåbentlig giver tilskud til evt. nybyggeri eller renovering. Venneforeningens 
tilskud til ny hest er gemt, ind til det tidspunkt, hvor det bliver muligt at købe de to ponyer, 
der pt. er til låns fra ponyhaven. Ansøgning er sendt til kommunen, som sikkert vil støtte 
indkøb af bobcat, som skal lette udmugningen for de ansatte. 

 
5. Ingen indkomne forslag 

 
6. Per Munk ønsker ikke genvalg. Genvalg til Jane Neess og Birgitte Madsen. Pia Damkjær 

nyvalgt til bestyrelse. Finn Jensen og Helene Vagnsø Wengel blev valgt som suppleanter. 
 

7. Marianne Dahl Jacobsen genvalgt som revisor og Pia Lysdahl genvalgt som revisorsupple-
ant. 

 
8. Livlig og positiv debat under eventuelt: 

 
Ros vedr. reparation af taget på togvognen og udlægning af grus på store dele af området. 

 
Bliv medlem af venneforeningen for 100 kr. pr. år. Henvendelse til Marianne D Jacobsen. 
Medlemskab giver gratis kaffe i cafeteriets åbningstid. 
 
Grønt lys til, at der kan laves reparationer og forbedringer uden først at spørge de ryttere, der 
rider i hallen på det tidspunkt, hvor reparationerne foretages. 
 
Forslag om ophæng af kalender, hvor forældre og andre kan skrive sig på til forefaldende 
arbejde, bl.a. rengøring af toiletter, gang, Rytterstue og Sadelrum. Sonja laver kalender. Jane 
køber ind. Venneforeningen opsætter skab til rengøringsmidler mm.  
 
Venneforeningen sørger snarest muligt for reparation af dør og lås til Rytterstuen, så der kan 
låses som forsikringen foreskriver. Gerne systemnøgler. Samtidig kan katten måske holdes 
ude. 
 
Christian opfordrer til at komme direkte til ham med ris og ros – også selv om han i perioder 
virker stresset. Gælder både store og små. 
 
Opfordring til indbyrdes hensyntagning under ridning. Læg for eksempel ikke bomme og 
lignende ud, hvis nogle ryttere er usikre – spørg først! Longering kun tilladt efter klubbens 
regler. 
 
Der er nu kommet mere ro på personalefronten og pt. fungerer det som det skal, og undervi-
serne kan afløse hinanden, så vi undgår aflysninger. 
 
Der er indkøbt nye koste – brug dem!! 
 
Ved overtrædelse af klubbens regler skal Christian straks kontaktes. 
 
Lyset i haller og sadelrum skal slukkes kl. 21.00 og derefter er det ikke tilladt at ride i hal-
lerne.  
 
Halvpartsrytterne skal irettesættes, hvis de ikke overholder reglerne – for eksempel ved vild 
ridning i skoven. Privatrytterne er forældrenes ansvar. 
 
Galop forbudt på speedbane – det er simpelthen for farligt. 
 



Bestyrelsen opfordres til at kontakte travbanen vedr. hensyntagen til hinanden. Dialog er 
bedre end uvenskab og misforståelser. Regler vedr. brug af travbanens arealer bør skrives 
ned og hænges op. 
Skoven er for alle, og den nye skovfoged vil helst, at flest muligt får gavn af det dejlige om-
råde. 
 
Elevhestene har reserveret en græsfold, men bruger den sjældent på grund af tidsmangel. 
Den skal dog fungere som sommergræs for elevhestene. 
 
Overvej reklame via gratis ridetur/trækketur, a’la åbent Hus, for skoler og børnehaver.  
 
Vigtigt med ophæng, der fortæller, hvornår der er jagt i skoven. 
 
Christian laver liste over, hvem der har weekendvagt, så alle ved, hvem de skal kontakte, 
hvis der opstår problemer. 
 
Ina mister en del af synet på det ene øje. Løbende kontakt med hendes mor. Malene har 
valgt at tage en anden uddannelse pga. det beskadigede knæ. 
 
Førstehjælpskursus udbydes snart med støtte fra bl.a. SIS og OnSide Sport, som ligeledes vil 
lave pressemeddelelse omkring arrangementet. Billeder fra SKRK er fremsendt. 

 
Efter generalforsamlingen var der overrækkelse af præmier i klubchampionatet for 2007. Alle vin-
derne blev hyldet på behørig vis, hvorefter formanden takkede af i Rytterstuen. 
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