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Ad. 1. Jane Neess bød forsamlingen velkommen 
 
Ad. 2: Lisbeth fra AL bank blev valgt. Hun erklærer generalforsamlingen for lovlig.  
 
Ad. 3: Formand Jane Neess beretter om året, der gik. 
 

Formandens beretning for 2012 

”Yes we can!”  udtalte en rimelig kendt person for ikke så lang tid siden! Jeg tror, at de fleste af os har hørt 
dette slogan mange gange siden 2008, hvor Obama slog fast med syvtommersøm, at han kunne og at han 
ville forandring! 

Nu er jeg ikke præsident for et land og en af verdens mest indflydelsesrige personligheder, jeg er såmænd 
bare formand for en rideklub i Skive. Men jeg vil alligevel tillade mig at sige  ”YES WE CAN”, for det kan vi! 
Og det har vi faktisk vist i 2012  

Og hvad er det så, vi kan! 

I de sidste mange formandsberetninger har udtryk som ”det er dyrt at være fattig” ”gammel og nedslidt”,   
”finanskrisens fangearme” været fremherskende. Det er de for så vidt også endnu, men viljen til at ændre 
kurs i svære tider – YES WE CAN – har været der i 2012. Vi har fået styr på vore debitorer og vore indkøb, 
der har været strammet op på omkostningsstyringen, så vores likviditet har i 2012 været i tydelig bedring, 
selvom vi er blevet sat kraftigt ned i tilskud fra Skive Kommune.  

Vi har afholdt rigtig mange stævner og andre arrangementer, som også har været årsagen til, at økonomien 
er i bedring: 

Stort hestedistriktsstævne i februar for hest 

Klubstævne for vore egne ryttere i marts 



Kåring med Shetlænderne i april 

Ny Ridediciplin TREC stævne i maj 

Hestedistriktsstævne udendørs i juni 

Kæmperytterlejr med ikke mindre end 57 unger i begyndelsen af sommerferien 

Hesten i Fokus august 

Knabstrupper kåring august  

Ponydistriktstævne i oktober 

Klubstævne, samt Trec stævne i september 

New Forest Foreningen stævne i oktober 

Diverse arrangementer med DCH og Morsø/Skive Politihundeforening 

Diverse arrangementer i samarbejde med Landbo Limfjord  

Afholdt ridemærke prøver  

Fantastisk sponsorstævne i december arrangeret af vores berider. Her skal lyde en kæmpetak til de, der har 
sponsoreret.  

Julefrokost og julebanko 

Som I kan se på listen har Skive Rideklub ikke ligget på den lade side i 2012. Og alle, der har bidraget med 
stort og småt, skal have en kæmpestor tak!  

Hvor er vi også glade for, at vi har Venner i Skive Rideklub og her mener jeg naturligvis Vennerne fra Skive 
Rideklubs Venneforening. Dem holder vi os altid gode venner med, for de er der nemlig altid, når vi har 
brug for dem! Og vi skal ikke glemme, at alle de arrangementer, jeg lige har nævnt, også betyder, at Cafe 
Mulen skal være åben, og det er et stort arbejde at planlægge og købe ind til sådanne arrangementer, og 
derudover skal køkkenet jo også være åbent for salg under alle arrangementerne. Men jeg synes, vi har et 
godt samarbejde og rigtig mange gode hjælpere. En speciel tak synes jeg vi skal give vore 
onsdagskøkkendamer! Vi har igennem 2 vintersæsoner haft åbent i køkkenet for onsdags mad, og det er 
vist blevet en tradition, der er kommet for at blive. Personalet og mange af vore unge mennesker får noget 
sundt at spise og frem for alt bringer det liv og hygge i Rytterstuen i den mørke vintertid.  

Derudover vil jeg også gerne takke Venneforeningen, som i 2012 satte vandingsanlæg op i ridehallerne. Det 
var en investering, som vi er glade for, og som hjælper os med at kunne vedligholde ridehus bundene. En 
stor tak skal lyde til alle dem, der hjalp til med at sætte det op i deres fritid.  

Vi fik også sat flot nyt hegn omkring springbanen med kommunal hjælp, samt frivillige hjælpere fra 
klubben, så indkørslen til rideklubben er unægteligt flottere ud nu. 



Vores udlejningsstald har i 2012 været nogenlunde udlejet. Vi har jo også måttet sande, at pengene ikke 
sidder så løst som tidligere, og usikkerheden omkring fremtiden og job  får også mange til at holde på 
pengene. Vores berider Louise har i 2012 fået forhandlet sig frem til gode betingelser mht. foder, hø, wrap 
og halm og vi besluttede derfor i efteråret at sætte priserne lidt ned, for at blive lidt mere konkurrence 
dygtige, om man så må sige. Og tiltaget  har haft en positiv virkning på udlejningen af bokse. 

Jeg vil i det hele taget benytte lejligheden til at give vores berider Louise ros for den entusiasme og 
arbejdssomhed, du lægger for dagen. Det er ikke altid en dans på roser som nyuddannet at skulle stå med 
ansvaret for en mellemstor virksomhed, for vi er jo ikke bare en lille rideklub, vi er en virksomhed.  
Ridemæssigt er nyuddannede beridere jo suveræne. Når man har redet stort set alt i ca. 6 år, så bliver man 
automatisk rutineret og dygtig, og det er du Louise, og vi er glade for den måde, du repræsenterer Skive 
Rideklub og du får stor ros for din undervisning. Det er alt det andet, der følger med jobbet og som er 
svært, såsom personale og hvad dermed følger af sorger og glæder, møder, elevskole og elevheste, private 
pensionærer, der stiller krav og skal håndteres, maskinpark, indkøb og aftaler, slidte stalde. Der er mange 
facetter i dit job, og det er bare ikke venstrehåndsarbejde at skulle håndtere det hele. Men vi synes,  du 
klarer det rigtig flot, og vi er glade ved,  at du valgte at søge jobbet hos os i Skive. Vi satser jo stærkt på 
udvikling af vores rideklub og det er en fornøjelse at have dig sparrings partner.  

Derudover vil jeg gerne sig tak til vore nuværende beriderelever og dyreassistentelev for, at de efter 
sommerferien påtog sig nogle arbejdsopgaver, som normalt havde været uddelegeret til andet lønnet 
personale, og derved bidrog de til de omkostningsbesparelser, som vi gennemført i 2012. Derudover var de 
medvirkende til at serviceniveauet i rideklubben blev væsentlig højnet, idet de har påtaget sig at lukke 
privathestene på fold i weekenderne også uden ekstra betaling. Jeg synes i det hele taget, at vi skal benytte 
lejlighed til sige dem alle en stor tak for, at de dag ud og dag ind tager hånd om vore firbenede heste. 
Staldarbejde om vinteren er oftest et utaknemmeligt, koldt og hårdt arbejde, hvad nogle af Jer også har 
måttet sande, når I har hjulpet til i staldene. Og at vi har et gammelt ridecenter, der mange steder er ved at 
falde fra hinanden, gør bestemt ikke dagligdagen nemmere.  

Vi har i 2012 haft en stor og voksende elevskole med mange elevheste og heldigvis har vi haft halvparter i 
de fleste af dem. At have part i en hest eller pony, er jo næsten det samme, som at have sin egen hest eller 
pony, og jeg kan bare sige jer, at vi har kongerigets bedste halvpartsryttere og halvpartsansvarlige. En stor 
ros og tak til AK  for at være ansvarlig for halvparterne, kontrakterne, udstyr, møder med forældre, og bare 
det at få en rytter og en elevhest til at passe sammen er ikke nogen let sag. Hele kommunikationen med 
forældre og børn klarer du super godt, og du er ikke bange for at tage fat på konflikterne og få dem løst. Du 
stiller krav og du kan være skrap, siger pigerne,men til gengæld er de ikke i tvivl om, hvad de må og ikke 
må, og du prioriterer  altid hesten eller ponyen først, og det skal du endelig blive ved med.  

At vores elevskole har været stabil, skyldes i høj grad også vore undervisere, som har været dedikerede og 
dygtige i hele 2012. At være underviser i elevskolen er ikke altid det nemmeste job. I skal trods jeres unge 
alder tackle mange forskellige børn og forældre, og mange forskellig problemstillinger. Men jeg kan se, at I 
alle vokser med opgaven hen ad vejen. Derfor har vi også en stabil og god elevskole, og I kan være stolte af 
at kunne skrive i jeres CV, at I har undervist i Skive Rideklub. Det er nemlig et stort ansvar.  



Endskønt vi har forsøgt flere gange, var det ikke lykkedes os få genopstartet vores handicap ridning i 
klubben. Det var ikke muligt at finde hverken ridefysioterapeut eller rideinstruktør, indtil en dag, hvor vores 
lokale byrådspolititker  Ruth Kristensen den 8. maj skrev et læserbrev i Folkebladet om, hvor dårligt det var, 
at der ikke var ridning for handicappede i kommunen. 10 min efter jeg havde læst læserbrevet kontaktede 
jeg Ruth og fortalte om, hvor svært det var at komme igennem systemet og at det bestemt ikke handlede 
om manglende vilje fra rideklubbens side. Det ville jeg i alle tilfælde ikke have skulle ligge rideklubben til 
last. Jeg fik med Ruths hjælp nogle kontakter i Regionen og kommunen og nu er det faktisk lykkedes at få 
tilknyttet en ridefysioterapeut og en rideinstruktør, så handicapridningen starter op igen 6. marts 2013. Det 
tog lidt tid, idet vi skulle godkendes igen som handicapcenter. I dag er kravene til handicapridning skærpet 
væsentligt. F.eks. var vores nuværende handicaprampe ikke efter reglerne og handicaptoilettet havde ikke 
den rigtige størrelse. Gode råd var dyre !  

For handicapramper og toiletter er jo ikke ligefrem billige investeringer. Men endnu engang har Skive 
Kommune vist stor vellighed og givet os støtte til ny handicaprampe, som er færdig nu med hjælp fra Ole, 
Benny og Preben. Toiletteforholdene har vi fået dispensation for, idet vi jo som vi alle ved, arbejder med 
Skive Ny Ridecenter, som jo naturligvis vil blive handicapvenligt på alle måder. Jeg er personligt meget glad 
for, at vi igen kan tilbyde handicapridning i Skive  Kommune. Jeg har igennem mine mange år i rideklubben 
jo set, hvad ridefysioterapi kan gøre for de handicappede, og jeg har altid ment, at handicap ridning bør 
være en naturlig del af det, en rideklub bør kunne tilbyde. Så jeg glæder mig til 1. marts. En stor tak til Rikke 
fra bestyrelsen, som har gjort et stort arbejde i forbindelse med opstarten.  

I 2012 blev det også besluttet at Skive Rideklub skulle tilbyde en ridelinje i det nye Sports College Skive. Vi 
synes selv, at det er et spændende projekt Skive Handelsskole har åbnet for og vi har store forventninger til 
opstarten i august 2013 

2012 blev også året, hvor Skive Rideklub sagde ja til en ny ridediciplin, som Dansk Ride Forbund har 
introduceret, kaldet Trec. Trec er en breddeaktivitet.  TREC er en sjov og udfordrende aktivitet for alle 
ryttere og heste, der nyder en tur i naturen. TREC er en test, hvor samarbejdet mellem hest og rytter 
kommer på prøve i naturen. Tak til Inge Løvig, som kastede sig ud i arbejdet med stor entusiasme og vi 
glæder os til at få startet op igen efter vinterens sne og kulde.  

Til slut i min beretning kan jeg ikke komme udenom projektet Skive Ny Ridecenter. Efterhånden har dette 
projekt kørt i mange år og mange tænker sikkert: bliver det da aldrig til noget ??? Jeg føler, at vi er ved at 
være der nu. I 2012 har vores lille projekt gruppe været på besøg i forskellige rideklubber,  for at samle 
erfaring og ideer, og vi har afholdt mange byggemøder. I  2012 fik vi bevilliget 200.000 af Skive Kommune til 
at få lavet en projektbeskrivelse. Den er nu færdig og skal fremlægges for kommunen om ganske kort tid. I 
min verden er det nu eller aldrig. Vi har et totalt gammelt og nedslidt ridecenter, ponystalden er yt og 
færdig, og store stald ligeledes. Murværket forfalder og kloakkerne foran staldene er brudt sammen og 
ridehaller og øvrige bygninger trænger til en hjælpende hånd. På trods af disse forhold og svære 
økonomiske tider i samfundet , har vi alligevel formået at drive rideklub, men tiden er kommet til at der 
skal ske noget. Hvis Skive Kommune vil bibeholde et hestemekka i samarbejde med Skive Travbane, og 
sikre, at en klub med ca. 275 medlemmer, hvoraf de 75% er under 25 år, at Sport College Skive skal 
blomstre sammen med vores nye handicapafdeling, hvis disse ting skal overleve på sigt,  er det nu, der skal 



handles og tages action. Vi glæder os til at fremlægge vores projektbeskrivelse for kommunen, som på alle 
måder har vist, at de også synes, at der skal ske nyt i Skive Rideklub.  

Endnu en gang tak til alle, der giver en hjælpende hånd, når rideklubben har brug for det og kalder til 
stævne eller arbejdsdag. Kirsten, som indtil nu har lavet klubbens opkrævninger har valgt at stoppe, og hun 
skal også have en tak for den store hjælp, hun har ydet.  

Jeg har altid været forsigtig med at takke personer med navns nævnelse i mine beretninger, for det er så 
nemt at komme til at glemme nogen. Men der er 1 person, som jeg hverken kan eller vil gå udenom mere. 
Hun har været i klubben altid og hun er der altid, når der er brug for hende og hun ved næsten alting vedr. 
klubben.  Hun har aftjent sin værnepligt i Skive Rideklub og alligevel stiller hun her igen og igen, når vi råber 
om hjælp.Og havde vi ikke dig Hanne B, så havde vi heller ikke kunnet afvikle alle de fine stævner, vi har 
gjort igennem årene.  Du er bare uvurderlig Hanne ! Og det vil jeg og bestyrelsen gerne takke dig for ved at 
give dig en lille gave. 

Dorte Marie og Benny og undertegnede er på valg i aften. Dorte Marie og Benny har valgt at sige stop med 
bestyrelsesarbejde. De skal nok komme og hjælpe, når vi har brug for det både med praktiske ting og med 
rytterlejr og Skive Ny Ridecenter for jeg er sikker på, at de slet ikke kan undvære os. Tak for jeres indsats. 

 

Skive Rideklub  

26. februar 2013 

Jane Neess 

Formand  

 
Ad. 4: Vores lokaletilskud fra kommunen er faldet en del fra kr. 466.807 til kr. 378.917, som så giver et 
mindre resultat på indtægterne for ridecenteret. Vi har fået mere styr på vores omkostninger. Det er især 
gebyrer ved for sen betaling, som har gjort, at vi har sparet rigtigt meget. Resultatet for ridecenteret er en 
del bedre end sidste år. Vi har også holdt en del flere arrangementer i 2012 i forhold til 2011, og dette er en 
positiv udvikling. Vi har budgetteret med mere i år til el, da vi har fået en meget stor efterregning, som vi 
ikke havde regnet med. Vi er opmærksomme på dette, og kommunen kigger på elevernes hus, som er el-
opvarmet . Regnskabet blev godkendt.  
 
Ad. 5: Ingen indkomne forslag. 

Ad. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer : 
Jane er på valg og modtager genvalg. 
Dorte er på valg og modtager ikke genvalg. 
Benny er på valg og modtager ikke genvalg.  
Jane blev genvalgt. Ind i bestyrelsen kommer Lene Neerstrøm og Asger Poulsen . Benny  og Johnni Kolding 
blev valgt ind som suppleant.  



Ad. 7: Vores revisorer Pia og Marianne modtager genvalg, og de blev valgt. 

Ad. 8: Birgitte ønsker, at der er en ny, der overtager det at finde hjælpere til vores stævner. Ann Pharsen og 
AK Neess vil gerne overtage jobbet fra Birgitte.  
Ny person søges til at styre juniorudvalget. Michelle Jensen overtager denne tjans.  
Marie Sigh vil gerne med i stævneudvalget det næste halve år. Channe Hansen og Sanne Amstrup kommer 
også i stævneudvalget.  
Der er en forespørgsel til noget hjælp i stalden til elevskolen; til opsadling og general hjælp. Der er forslag 
om, at vi kan lægge 15 min. mellem hver time eller få hjælpere ind og hjælpe med opsadling. Det vil være 
rart med noget luft. Tages op på førstkommende bestyrelsesmøde.  
Medlemsmøder kun for elevskolen, så de kan komme med deres idéer og kommentarer fra erfaringer og 
oplevelser fra elevskolen. AK påtager sig dette. Flere medlemsmøder efterspørges.  
Ros fra Lene til vores staldpersonale.  
 

Referent: 
Karina Toftgaard 


