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Generalforsamling i Skive Rideklub 
21. februar 2012 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Kassererens beretning 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Valg af revisor og suppleant 

8. Eventuelt 

 

Ad.1. Velkomst ved formand Jane.  

 

Ad.2. Bestyrelsen foreslår Lisbeth H. Andersen  fra Arbejdernes Landsbank, og hun blev enstemmig valgt. 

Lisbeth godkender, at generalforsamlingen er indkaldt lovligt.  

 

Ad.3. Formandens beretning: 

I min formandsberetning fra 2010 måtte jeg desværre berette, at rideklubbens resultat for 2010 absolut 
ikke havde været tilfredsstillende, og at bestyrelsen i 2011 ville være nødt til at have mere fokus på 
omkostningsstyring og debitorer. Det har vi haft og det er en stor tilfredsstillelse at kunne meddele 
forsamlingen, at årets resultat absolut er gået i den rigtige retning.  
 
Første halvdel af 2011 var svær: den lange vinter trak ud med et stort forbrug af halm og hø til følge, 
stigende personaleomkostninger som ikke stod i forhold til de indtægter vi havde ved færre opstaldninger. 
Vi var stadigvæk ikke ude af finanskrisens klør! Flere selvpasser bokse betyder også mindre indtægt til 
klubben, men med den samme personalesammensætning. Og lige før sommerferien meddelte vores 
daværende berider mig, at han ønskede at skifte job. Og så var min sommerferie ellers dedikeret 
opdrivelsen af en ny berider og daglig leder.  
 
Vi var faktisk privilegerede. Vi havde flere til samtale og vi valgte Louise Christensen, som var nyuddannet 
berider fra Viborg Rideklub og for første gang skulle vi have en kvindelig berider i spidsen for Skive 
Rideklub.  Vi lagde ikke skjul på, at vi bestemt ikke var økonomisk velfunderede, at vi havde problemer med 
likviditeten, og at der skulle ske noget fra beriderens side, for at vende skibet og komme i roligere vande. 
Louise tog uden tøven udfordringen op, kom med mange gode ideer og hun startede den 1. august 
sammen med to nye berideraspiranter. Hun havde flere heste med udover sine egne, så vi fik en rigtig god 
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og livlig start på efterårssæsonen, og lidt ekstra PR for vores elevskole og vore undervisere bevirkede, at 
elevholdene startede rigtig godt op efter sommerferien. Så det er med stolthed at jeg i dag kan sige, at vi fik 
vendt skuden og kom til roligere vande. Jeg er sikker på, at Louise vil mindes det første halve år i Skive 
Rideklub som meget hårdt! Både fordi det er hårdt i sig selv at begynde på en ny arbejdsplads, og så oven i 
købet med det daglige ansvar og to nye aspiranter, nye undervisere i elevskolen, nye medlemmer, ny 
arbejdsgiver.  Jeg syntes også det var hårdt ☺ Men jeg synes helt klart, at det har været det hele værd.  En 
stor tak til Louise og det øvrige personale, som knokler i alt slags vejr for at vi og vore heste skal blive passet 
så godt som muligt.  
 
Vi er vel nok også heldige med, at vi har en Venneforening i Skive Rideklub, ja vi kunne nok faktisk slet ikke 
leve uden Jer. Hvis I ikke gjorde det store stykke arbejde, som I gør, ville vi slet ikke have et cafeteria og vi 
ville heller ikke have vore mange skiltesponsorer, og så ville formanden jo få svært ved at bede om 
økonomisk støtte, når krisen bankede lidt for hårdt på. I 2011 renoverede I også rytterstuen med maling og 
nyt lys, så nu kan vi se hinanden, når vi sidder overfor hinanden. Så en stor tak for det kæmpearbejde I 
laver for Skive Rideklub.  
 
Arbejdernes Landsbank som også er til stede i aften som dirigent til generalforsamlingen, skal også have tak 
for hjælpen i forbindelse med en nødvendig forhøjelse af vores kassekredit, da det virkelig stod hårdt til, og 
samtidig en kæmpe tak for det årlige sponsorat. 
Vi har i 2011 haft en hel del anderledes arrangementer end vi plejer. Vi har naturligvis haft nogle af de 
sædvanlige gode stævner, dog ikke så mange som vi plejer, men vi har også haft andre ting på programmet, 
som har ikke kun bidraget til at vende den negative kurs for 2010, men som også har dannet grobund for et 
anderledes netværk end vi er kendte med:   
 
Shetlandsponyerne har haft kåring hos os, og succesen gentages i år. 
 
New Forrest Foreningen havde stævne hos os i efteråret. 
 
Kæmpe rytterlejr i sommerferien, som var en stor succes og som der allerede nu er forespørgsel på. Og jeg 
kan garantere, at der kommer en super rytterlejr i 2012, som Juniorudvalget igen skal være med til at 
arrangere 
 
Vi har også i 2011 samarbejdet med Skive Trav i forbindelse med arrangementet Hesten i Fokus, og specielt 
Cykelsponsorløbet på Skive Travbane var en succes, og vore cykelryttere fik samlet sponsorer for ca. 34.000 
kr. Så mon ikke vi skal have smurt kæderne igen til Cykelsponsorløbet den 4. august 2012. 
 
Mange af vore hestepiger fik jo også vist, at de kunne andet end at have ridetøj og støvler på og lugte af 
hest, da Sparekassen Balling holdt garantfest. Vi var en flok af sted for at hjælpe med diverse 
serveringsopgaver, og pigerne klarede det med bravur og klubben tjente en fin skilling på dette. Så jeg har 
faktisk overvejet, om jeg ikke skulle annoncere lidt med Jer ☺

Juniorudvalget har afholdt Halloween hygge og Julebanko, begge arrangementer, som er ved at blive gode 
faste traditioner i Skive Rideklub.  
 
Sidste punkt i min formandsberetning for 2011 vedrører projektet ”nyt ridecenter/nye stalde.” Siden den 
nye hestelov blev vedtaget for nogle år siden, har en lille gruppe dedikerede arbejdet med det problem, 
som rammer stort set alle rideskoler i Danmark, nemlig at vore stalde ikke lever op til kravene i den nye 
hestelov og at vi derfor kan risikere at blive lukningstruede.  Ud over problemet med lovligheden af 
staldene har vi i Skive Rideklub arbejdet med at få ejerforholdene omkring jorden omkring rideklubben på 
plads, således at vi ville kunne få mulighed for at bygge noget nyt og lovligt. Med stor hjælp fra Skive 
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Idrætssamvirke og også med stor samarbejdsvilje fra Skive Kommune, er dette nu faldet på plads. 
Derudover ligger rideklubben først på SIS’s prioteringsliste over anlægsønsker. Så det er nu vi skal ud over 
stepperne. Jeg håber, at vi i aften kan få nedsat en gruppe, hvis eneste opgave vil blive at arbejde videre 
med dette projekt. Vi står ved et skæringspunkt, og der skal tages vigtige strategiske beslutninger for Skive 
Rideklubs fremtid.  
 
Jeg vil gerne rette en stor tak til alle frivillige hjælpere, og det uanset om man hjælper meget eller lidt eller 
om man er voksen eller barn.  Selvom det holder hårdt engang imellem og selvom vi trækker veksler på 
dem, der skal organisere hjælperne, så får vi jo alligevel altid tingene til at fungere. Og det er netop det, der 
er med til, at vi i 2012 har eksisteret i 37 år. Dermed ikke være sagt, at holdningen til det at hjælpe frivilligt 
til ikke kan forbedres, for det kan den sagtens. Jo flere, der trækker på samme hammel, jo bedre klubliv får 
vi og jo sjovere får vi det sammen. Hvis vi tror, at en rideklub af vores størrelse kan blomstre og udvikle sig, 
bare alene med de ansatte og nogle bestyrelsesmedlemmer, så kan I godt tro om. Når man er medlem af 
Skive Rideklub er man ligeså forpligtet til at give en hånd med, som man er i atletikklubben eller 
fodboldklubben. Så et fokus område i 2012 vil uden tvivl blive ”i frivillighedens tegn”.  
 
Tak til mine bestyrelseskolleger for et godt 2012.  Helle, Michael, Karina og Finn, som jo er trådt ud af 
bestyrelsen af arbejdsmæssige årsager er på valg. Karina vil gerne modtage genvalg. Bestyrelsen vil gerne 
foreslå Rikke Pallesen og Charlotte Siggård som nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
Og hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen. 
 
Skive, den 21.2.2012 
 
Jane Neess 
Formand  
 

Ad.4. Resultatet med et overskud på 42.000  for Skive Rideklub for 2011 er e. væsentlig forbedring i forhold 

til året før, hvor vi havde underskud på -75.000.  Vi har fået mere i tilskud fra kommunen, Venneforeningen 

har ydet ekstraordinære tilskud og andre arrangementer udover stævner, har medvirket til det positive 

resultat. Ændret personale sammen sætning efter sommerferien har også medvirket til det positive 

resultat. Der har været lidt ekstraordinære udgifter på forsikringer, idet vi har skiftet selskab, som har en 

andre præmieperioden end det tidliger selskab. 2012 bliver så billigere, idet en væsentlig besparelse på 

forsikringer var grunden til, at der blev skiftet selskab.  

Vi har aktiver for 8000 kr. mere end året før, så det er stort set det samme som sidste år.  

Vi har nedbragt vores gæld, og vores egenkapital er derved steget.  

Vi har haft overskud i år, og vi har tjent flere penge. Overskud og en stigende egenkapital. Der har været 

problemer med vores likviditet, fordi det svinger gennem hele året, f.eks. har vi rigtigt mange opstaldninger 

i de kolde vintermåneder, som tager hjem, når det er sommer, så der er et større træk på kassekreditten i 

disse måneder. Lars Weirsøe spørger til, hvordan vi mener, vi kan øge medlemskontingentet på budgettet 

for 2012? Dette gør vi, fordi vi satser på flere medlemmer, og så har vi sat medlemskontingentet op. Der vil 
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blive gjort en større indsats for at skaffe flere medlemmer og holde på dem, vi har. Derudover spørger Lars 

Weirsøe til, hvorfor vi har øget indtjening på opstaldningerne i budgettet i 2012. Grunden til øget 

opstaldningsindtægt er , at rideklubben opkræver beriderens opstaldninger 

Regnskabet blev derefter godkendt.  

 

Ad.5. Ingen indkomne forslag 

 

Ad.6.  

Bestyrelsen: 

Jane        Valgt for 2 år i 2011 

Benny     Valgt for 2 år i 2011 

Dorte      Valgt for 2 år i 2011 

Helle       Valgt for 2 år i 2010 – modtager ikke genvalg 

Karina     Valgt for 2 år i 2010 – modtager genvalg 

Michael  Valgt for 1 år i 2011 – modtager ikke genvalg 

Finn         Valgt for 2 år i 2010 – trådt ud af bestyrelsen 

 

Bestyrelsen indstillede 3 nye medlemmer, som alle blev valgt. De tre nye medlemmer er: 

Rikke Pallesen  

Charlotte Siggaard 

Kirsten Jeppesen 

 

Suppleanter blev Morten Larsen og Rebecca Ryming.  

 

Ad. 7. Pia Lysdahl og Marianne Jakobsen blev begge genvalgt til revisorer, og Kirsten Toftgaard blev 

genvalgt som revisorsuppleant. 

 

Ad.8.  

- Morten Larsen sagde stort tak til bestyrelsen for de arbejde, de gør for klubben.  

- Det udvalg, som igennem længere tid har kæmpet for et nyt ridecenter vil gerne have flere 

medlemmer. Derudover blev der en afstemning omkring, hvorvidt vi skal have flere brugergrupper 

ind i vore projekt, og det blev enstemmigt vedtaget, at det skal der. Derudover er det den nye 

styregruppe, som skal bestemme, hvad der nu skal ske.  
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Udvalget består nu af : 

Nadia Hansen 

Anne Kathrine Neess 

Jeppe Klug 

Rebecca Ryming 

Mette Skov Johansen  

Ole Korsholm   

Jane Neess  

 

Channe Hansen 

Michael Lundsted Nielsen 

Rikke Madsen 

Marie Sigh 

Flemming Klub 

 

- Derudover bad stævneudvalget også om nye medlemmer. Julie Gutzke, Rebecca Ryming og Thilde 

Nielsen gik ind i dette.  

 

Dorte Nørskov, klubkonsulent fra Dansk Rideklub havde indlæg vedr. frivilligheden i klubarbejdet, 

om hvor vigtigt, der er at der bakkes om projektet Skive Ny Ridecenter. Ny breddesport Trec  blev 

også introduceret, og DN håber, at SKRK vil afprøve denne nye spændende sportsgren.  

 

Referent: Karina Toftgaard 


