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Vedr. punkt 6 er følgende på valg: 
Jane Neess (modtager genvalg) 
Flemming Klug (modtager ikke genvalg) 
Birgitte Madsen (modtager ikke genvalg) 
 
Vedr. punkt 7 er følgende på valg: 
Pia Lysdahl 

Referat: 

Besøg af Arbejdernes Landsbank, som uddeler stemmesedler, som udfyldes og afleveres, hvorefter der 
trækkes lod om tre flotte præmier. Malene Jepsen vandt et USB-stik, Benny Petersen vandt to flasker rødvin 
og Flemming Klug vandt Georg Jensen sengelinned. 

1. Velkomst ved Jane Neess. 
2. Finn Christiansen valgt som dirigent,  han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen 

er lovligt indvarslet med 14-dages varsel. Offentliggjort i Skive Folkeblad og på klubbens 
hjemmeside.  

3. Formandens beretning 2011 
Det er en kold tid vi lever i, sådan sang Kim Larsen og hvad angår 2010 så havde han fuldstændig ret, 
januar, februar og december 2010 var rideskolen frosset ned, med store problemer og omkostninger til 
følge. Heldigvis er 2011 startet lidt mere humant, hvis man ser bort fra stormen forleden som fjernede en 
del af stakladens tag. 

Hvis vi ser bort fra de klimamæssige problemer har Skive Rideklub klaret sig gennem 2010. Det er gået 
lidt fremad med planerne om et nyt ridecenter, fremad men langsomt. Problemerne med ejerskab af jord 
er løst nu, så nu skal der bare findes nogle penge, så vi kan komme i gang med de nye stalde. Det er 
voldsomt  tiltrængt, så vi håber meget, at der kan komme skred i tingene i den nærmeste fremtid. Som 
Flemming sagde sidste år, så ville en ejendomsmægler betegne vort ridecenter som en charmerende 
ejendom med patina og muligheder for den fingernemme!! Til det vil jeg kun sige, at vi har fået mere 
patina og flere muligheder for den fingernemme, så vi skulle næsten være steget i pris ☺

Vi har store påtrængende problemer i klubbens nedslidte og ulovlige stalde, samt mudder en masse !!! Vi 
kæmper med mudder og oversvømmelse af alle gangbare arealer, når det regner. Alt oversvømmes og 
pumperne i kloakkerne pumper vandet ud på vore hestefolde.Vi har problemer med at klolakkerne ikke 
kan tage alt det vand, der kommer, men at begynde at renovere og ofre penge på  kloakker på et 
ridecenter, hvor stalden ikke er lovlig iflg. Hesteloven, er jo en formålsløs opgave, som kommunen blive 
nødt til at tage stilling til inden ret længe. Det er så stor en opgave, at rideklubben ikke selv kan løse den  
Så vi håber, at vi kan komme i gang med vore planer om nye stalde hurtigst muligt.  

 



Vi har haft et stille år i stalden. Der har været ro på personalefronten og personalet har ydet en god 
indsats til alles tilfredshed, det er dejligt når der er ro på den front. Vi har også fået godt gang i 
selvpasserordningen som ser ud til at fungere fornuftigt, selvom den betyder mindre indtægt for 
rideklubben.  

Økonomisk har vi måttet konstatere, at rideklubben stadig sidder fast i finanskrisens fangearme. Vi har 
bestemt ikke haft et prangende år. Tværtimod!  Mange rideskoler har problemer med indtjeningen i 
forhold til udgifterne i disse år. Det kan lyde som en anden gammel sang, men alting stiger altså, foder, 
hø og halm svinger meget i pris i øjeblikket. Brændstof, el og alt det andet får også konstant et nøk opad. 
Og desværre har kommunens tilskud i 2010 fået et nøk nedad. Den strenge vinter i 2010 har betydet en 
meget større forbrug af grovfoder pr. hest. Når heste står inde på stald så langt tid grundet vejret, skal der 
mere stråfoder til i boksen. Bestyrelsen har forsøgt at være efter økonomien i 2010, men den nye 
bestyrelse kommer sikkert til at overveje ændringer i udgifter og indtægter. Heldigvis er langt de fleste 
medlemmer blevet lidt bedre til at betale til tiden, så vi kan betale vores kreditorer til tiden, det sparer os 
for mange gebyrer, når vi kan betale rettidigt. 

Ydermere blev vi også udsat for et frækt tyveri af vores dyre maskiner sidste år. Selvom vi er forsikret, 
gav det personalet store problemer, at de i godt en måned måtte undvære maskinel hjælp i dagligdagen, 
og vi måtte sætte ekstra hjælp ind i stalden for at klare dagligdagen. Vi fik nye maskiner leveret og det 
var dejligt, så må vi jo håbe at de gamle glæder andre hesteinteresserede mennesker eller hvem der måtte 
have stjålet dem. Det er godt gammeldags træls at blive udsat for sådan noget, det er en uskik, vi ikke 
kan have vores ting i fred.  

Vi har igen i 2010 haft et godt samarbejde med vore partnere, ikke mindst vores venneforening som gør 
en stor indsats for rideklubben, se bare antallet af store skilte i hallerne. Venneforeningen er altid klar til 
at spæde til, hvis likviditeten er stram i rideklubben eller hvis vi skal have købt en hest eller pony.  
Travbanen har vi også et godt samarbejde med i det daglige, og vi ser frem til at arbejde sammen med 
den nye direktør på travbanen. Vi er p.t. i den spæde opstart af et samarbejde med Ponytravklubben på 
Skive Trav, og det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig. 

Vi har også fået afholdt en del stævner i 2010, alle med fine karakterer fra rideforbundet, og vi har oven i 
købet tjent gode penge på stævnerne i år.  Det er dejlig og tilfredsstillende fornemmelse, at vi, på trods af 
at det holder hårdt med frivillige hjælpere, kan afholde gode og tilfredsstillende stævner. Vi kan have det 
lidt besværligt ind imellem, men gæsterne mærker det jo ikke. Så det er fint. Stævnerne, som mange 
synes også kan være trælse og tidsrøvende, er en af rideklubbens vigtigste indtægtskilder og når alt 
kommer til alt, så er det hyggeligt at komme i rytterstuen, når der stævne i spring eller dressur. Ud over 
at vi har afholdt en del stævner i 2010, har vore egne ryttere også været aktive på stævnefronten, og i år 
har vi haft et par ponyer, der har kvalificeret sig til at ride landsstævner, dvs. at de er blevet B – ponyer. 
Tillykke med det ! 

Juniorudvalget vågnede til live igen i efteråret 2010, og julebankoen blev et stort tilløbsstykke. De har 
også afholdt soigneringsdag, hvor der blev undervist i at gøre hesten smuk og dejlig, hvorefter de blev 
taget fine billeder. Udvalget har allerede haft et arrangement i år, nemlig dressurkursus, hvilket var en 
rigtig god oplevelse, og der står vist fastelavn på det næste arrangement. Så tak til Rikke, som har kastet 
sig over Juniorvalget med stort engagement.  

Af øvrige arrangementer i 2010 kan nævnes Unghesteskuet for Shetlandsponyer i foråret, som også var 
en succes, og som gentages i 2011. 

Vi havde også ca. 30 unger på Ryttermærkekursus i 2010 og i 2011 har vi lige haft l0 elever til 
Ryttermærkeprøve 3 + 4. Helle, som underviser torsdag aften, og som er uddannet lærer, har påtaget sig 
undervisningen i Ryttermærker, og det er i alle tilfælde noget  rideklubben lægger stor vægt på skal 
fortsætte. Sikkerhed og rigtig omgang med vore firbenede venner skal altid have høj prioritet.  



Hest i Fokus, et arrangement i samarbejde med Skive Trav blev også afviklet med stor success, og vil 
også blive afholdt i år efter sommerferien.  

Vi har sagt farvel til Pernille Østvold, som har søgt udfordringer i Tyskland, i stedet er Nikolaj kommet, 
velkommen til ham. Ellers har der været ro på personalefronten i 2010, det giver en god stabilitet i 
rideklubben. Tak til hele SKRK’s personale, både i stald og i undervisning,  som gør en stor indsats for 
at gøre både vore firbende og tobenede venner tilfredse på alle måder.  

En speciel tak skal lyde til 2 personer her i klubben, som jeg bare ikke kan leve foruden. Den ene er 
Hanne Berthelsen, som med sin erfaring er en uvurderlig støtte for Skive Rideklub. Den viden Hanne har 
efter over 30 år i klubben kan vi slet ikke undvære, og det er først nu, jeg indser, hvor meget arbejde du i 
grunden har lavet for Skive Rideklub. 

Kirsten og jeg er også begyndt at mødes fast hver måned , ikke for at hyggesnakke og drikke kaffe,  men 
for at arbejde med opkrævningerne, som Kirsten frivilligt og ulønnet har påtaget sig at lave for klubben. 
Det er slet ikke så simpelt at lave opkrævninger med alt det, der skal huskes, men vi er ved at finde en 
rytme nu, og nu glider det rigtig godt. En stor tak skal lyde til Kirsten. 

Sidst men ikke mindst så vil jeg sige tak til mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde i 2010. 

Vi er 3 på valg i år: Birgitte, Flemming og undertegnede.  Desværre har Birgitte og Flemming valgt at 
stoppe med bestyrelsesarbejde og modtager derfor ikke genvalg. Birgitte skal til at bygge hus og 
Flemming har forelsket sig en båd. Flemming har lovet at hjælpe til på nogle af de administrative 
områder samt til stævnerne, så det eneste han faktisk slipper for er bestyrelsesmøderne, og jeg tror også, 
at vi kan overtale Birgitte til lidt stævnehjælp i ny og næ. Mariann Thorup som egentlig først er på valg 
næste år, ønsker af tidsmæssige årsager ikke at fortsætte i bestyrelsen. Mariann har valgt at vige pladsen 
for et nyt medlem, som har tiden til gøre en indsats for rideklubben. Den beslutning respekterer vi 
Mariann og tak for indsats gennem årene.  

Og hermed overlader jeg beretningen til forsamlingen. Jane Neess, Skive den 22. februar 2011. 
Ingen bemærkninger til beretningen, som dermed er godkendt. 

4. Helle Amstrup gennemgik regnskabet for 2010 med følgende kommentarer: 
Ridecentret: Lidt faldende indtægter i forhold til 2009, bl.a. pga. fald i ridehuskontingent, da der har 
manglet opstaldninger i en del af året. Mindre lokaletilskud og mindre øvrige tilskud er en anden del 
af forklaringen. Lidt færre omkostninger end i 2009. Samlet resultat for ridecentret på 285.236 kr. 
Rideskolen: Større indtægter end i 2009 bl.a. pga. flere halvparter og gode stævneindtægter. Større 
omkostninger end året før skyldes bl.a. højere lønninger og større stævneudgifter. Udgifter til 
dyrlæge og smed er også steget markant  Negativt resultat på -333.775 kr.  
Udlejningsstalden: Ca. 100.000 kr. mindre på boksudlejning. Besparelser på el, men store 
stigninger i køb af spåner, træpiller og horse nuts. Stort forbrug af hø. 
Samlet negativt resultat på 74.538 kr. i modsætning til et lille positivt resultat i 2009. 
Nødvendigt med større indtægter på udlejning af bokse. 
Aktiver på i alt 2.349.532 kr. da der er indkøbt flere heste til elevskolen.  
Solid egenkapital på 1.006.989 kr. 
Kommentarer/spørgsmål:  
Hvad skyldes den store forskel på lønninger i budget og faktisk udbetaling? Flere elever kræver flere 
undervisertimer, dyrere foldpersonale, i 2009 var der meget større tilskud til lønninger end i 2010. 
Lange sygdomsperioder kostede dobbelt personale. Samme spørgsmål blev stillet sidste år. 
Opfordring til at der kigges på, om der er nok afsat til lønningeri budget.  
 
Regnskabet godkendes uden yderligere kommentarer. 
 

5. Ingen indkomne forslag 



6. Der skal vælges tre medlemmer i ulige år. Jane Neess modtager genvalg, Flemming Klug og Birgitte 
Madsen modtager ikke genvalg og Marianne Thorup har valgt at træde ud. Dette betyder, at der skal 
vælges tre medlemmer for to år og et medlem for et år. Bestyrelsen foreslår Jane Neess, Dorthe 
Madsen og Benny Petersen for to år. For et år foreslås Michael Nielsen. Ikke yderligere forslag, og 
de fire nævnte er valgt. Som suppleant fortsætter Lars Weirsøe og Morten Larsen valgtes også som 
suppleant.  
 
Generalforsamlingen suspenderes for valg af medlem til venneforeningen. Lene Klug valgtes. 
 

7. Pia Lysdahl genvælges for en toårig periode. Pt. ingen revisorsuppleant. Kirsten Toftgaard valgt som 
revisorsuppleant. 
 

8. To rigtig gode stævner i klubben. Stor tak til alle, der gav en hånd med. Leje af springbane er en god 
og billig løsning. 
 

Referent: Birgitte Madsen 
 


