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Vedr. punkt 6 er følgende på valg: 

� Helle Amstrup (modtager genvalg) 
� Mariann Thorup (modtager genvalg) 
� Finn Jensen (modtager genvalg) 
� Agnete Thornæs (modtager ikke genvalg) 
� Flemming Klug (modtager ikke genvalg) 

 
Vedr. punkt 7 er følgende på valg: 

� Pia Lysdal 
� Marianne Jacobsen 

 
Referat:
Flot fremmøde med 70 personer + bestyrelsen 
 

1. Velkomst v/ formand Flemming Klug 
 
2. Nicklas Klug blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var 

indkaldt rettidigt og derfor kunne gennemføres efter fastlagte retningslinier. 
 
3. Formandens beretning: 

Den årlige generalforsamling er et oplagt tidspunkt til at kigge tilbage og også lidt frem. Et år i ri-
deklubbens lange historie er gået, der har været op og nedture, der har været gode og dårlige ople-
velser. Skive Rideklub har jo efterhånden bevist sin berettigelse, 2010 er året hvor klubben runder 
de 35 år. 
 
På personalesiden har 2009 været en anelse turbulent, vi har sagt farvel til mange og goddag til an-
dre. Christian valgte overraskende at forlade os i sommerferien, det medførte en del turbulens men 
vi fik hurtigt fundet en erstatning i Jacob Lillelund, som mange i klubben kan huske fra sidste gang 
han var ansat her på stedet. Malene og Mette er andre navne som vi ikke hører mere i staldene, 
mens Pernille er blevet mere brugt, og nu skal vi også vænne os til navnet Simone. Heldigvis er der 
nogle der frivilligt hjælper til i dagligdagen, det er både bestyrelse og personalet meget glade for. 
 
Rideklubbens økonomi har længe været et ømt punkt, vi slæber os igennem efter bedste evne. Men 
det er som bekendt dyrt at være fattig. ”Charmerende ridested med patina med mange muligheder 
for den fingernemme”, sådan ville en ejendomsmægler sikkert betegne vores faciliteter, men sand-



heden er nok snarere at vi har et gammelt og nedslidt sted herude på Flyvej. Det er dyrt at vedlige-
holde og besværligt i dagligdagen for personalet og kunderne. Der er ikke sket meget i vores indsats 
for at få fornyet stedet, men der skulle gerne komme gang i forhandlinger her i foråret 2010.  
Der er dog noget der er blevet bedre i det sidste år, efter en målrettet indsats fra Helle Amstrup, er 
det de fleste der betaler deres regning til tiden. Det er en stor hjælp til vores likviditet, vi har mange 
udgifter der skal betales og derfor skal vi gerne have indtægterne ind til tiden, ellers skal vi i banken 
og bede om syndsforladelse og det koster hver gang, om ikke andet så på min selvrespekt. Nu 
mangler vi bare at få de sidste hardcore sene betalere til at rette ind. 
Vi skal huske at sende en tak til vores støtteforening. Uden deres store indsats havde vores regnskab 
set meget værre ud. Derfor husk at støtte op om de tiltag der laves i støtteforeningen, bliv medlem 
til 100 kr. pr. år. 
 
Det har været et hårdt år i bestyrelsen også, der har været rigtig meget at se til. Pia måtte desværre 
melde fra midt i året men heldigvis har Hanne B. og Kirsten været venlige og hjulpet os i det dagli-
ge med det økonomiske. Agnete har besluttet at stoppe med udgangen af denne valgperiode, Mari-
ann Thorup, Finn Jensen, Helle Amstrup og mig selv er på valg. Finn og Helle er indstillet på at 
fortsætte kampen, Mariann vil også gerne men har begrænset tid pga. det civile arbejde. Jeg selv 
annoncerede allerede i maj måned at dette var min sidste periode som formand for Skive Rideklub, 
og dermed min sidste beretning. Det har ikke været en svær beslutning at træffe, da jeg mener at 
rideklubben skal have en formand der er mere til stede i hverdagen, som måske er lidt mere aktiv i 
sporten end jeg har været. Tiden er kommet til noget nyt blod på posten. Jeg kan dog sikkert overta-
les til et år mere. 
Der skal lyde en opfordring til de tilstedeværende om at melde sig og stille op til bestyrelsen. Det er 
altid dejligt med en fornyelse i den del af forretningen. Nye øjne og nye ideer kan ofte være med til 
at skabe fremdrift. 
 
Stævnemæssigt har vi holdt lidt lav profil i de sidste år. Det er der flere grunde til, mange stævner 
slider på det faste team der er omkring stævnerne, både i planlægning og udførelse ligesom den lille 
faste stab i køkkenet bliver overbelastet. Kravene for at afholde landsstævner er også skærpet fra 
rideforbundets side, alt skal virke mere professionelt i dag, men klubberne ledes altså af amatører 
der har andet at passe ved siden af. Vi har dog valgt at skrue lidt op for stævnerne igen, og det er 
positivt at der næsten altid vises god vilje fra de fleste når hjælperlisterne skal udfyldes. Men også 
her har vi en hardcore gruppe som er meget svære at få med, det er der desværre nok ikke så meget 
at gøre ved, det må de tage med deres samvittighed. 
Elevskolen har haft et fint år, trods vores underviseres beskedne alder, har de formået at få en god 
stabil udvikling i afdelingen. Der har for det meste været fyldt op på holdene og det er dejligt at se 
da elevskolen jo er en stor del af vores eksistensgrundlag. 
 
Slutteligt vil jeg gerne sige tak for mine år i bestyrelsen og som formand, tak for kampen. Også tak 
til alle vores ansatte som trods vanskellige forhold prøver at gøre alle tilfredse, tak til vores dygtige 
undervisere. Tak til den afgående bestyrelse. Hermed overlades beretning til forsamlingen. 
 
Beretningen godkendt. 

 
4. Kassereren gennemgik regnskabet med følgende kommentarer: 
� Ridecentret: Bedre indtægt end sidste år bl. a. pga. det store tilskud fra Venneforeningen. 

Meget mindre reparationsudgifter. Alt i alt et flot resultat på ca. + 85.000,00 kr. 
� Rideskolen: Færre indtægter bl.a. pga. færre stævner og mangel på handicapridning, hvilket 

dog opvejes af, at der ikke er udgifter til samme. Næsten samme resultat som sidste år. 



� Udlejningsstalden: Tak til Venneforeningen for hjælp til betaling af hø og halm. I år billige-
re halmudgifter og tømning af mødding pga. overgang til træpiller i en del bokse. 
Årets resultat viser et væsentligt pænere resultat end sidste år takket være store tilskud fra 
Venneforeningen. Dårlig likviditet gjorde det nødvendigt at forhøje kassekreditten. 

 Regnskabet med kan ses på klubbens hjemmeside.  
 Regnskabet blev herefter godkendt. 
 

5. Ingen indkomne forslag 
6. Helle Amstrup, Mariann Thorup, Finne Jensen og Flemming Klug modtog genvalg. Karina 

Toftgård nyvalgt til bestyrelsen. Lars Weirsøe og Benny Petersen valgt som suppleanter. 
7. Marianne Jacobsen og Pia Lysdal genvalgt. 
8. Forsikring er udbetalt vedr. tyveri af maskiner. 

Ønske om afholdelse af regionsstævner opfyldes i oktober med 35-års jubilæumsstævne. 
Medlemsmøde arrangeres snarest efter bestyrelsens konstituering. 
Indkøb af nyt udstyr til elevhestene kommer efter indkøb af de nødvendige ting til ridesko-
len. 
Juniorudvalget arrangerer snart Køb-Salg-Bytte dag i Rytterstuen. 
Ønske om ”forældreforening” for elevskolen tages op på første bestyrelsesmøde. 
Springryttere ønsker flere tidspunkter med mulighed for opsætning af spring.. Bestyrelsen 
diskuterer og kommer med oplæg på medlemsmødet. 
Vigtigt at lufte ud i stalden ved åbning af vinduer, men samtidig undgå gennemtræk. 
Lille ridehal er i uge 9 udlånt om formiddagen til hundetræning. 
Rikke Johnsen starter undervisning i Ryttermærke 1,2,3,4. 

9. Uddeling af præmier i klubchampionatet for 2009. De tre første pladser blev præmieret med 
et dækken, mens alle 1., 2. og 3. placeringer fik en roset. Resultaterne kan ses på klubbens 
hjemmeside. 

 

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