
Referat af generalforsamlingen i SKRK 
 

Dato: den 27. februar 2014 

 

Tid: kl. 19.00 – 21.00 

 

Sted: SKRK, Rytterstuen, 7800 Skive 

 

 

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 

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling. 

 

Ad 2 

Bestyrelsen foreslog Lisbeth H. Andersen fra Arbejdernes Landsbank, og hun blev enstemmigt 

valgt. Lisbeth godkendte valget og erklærede generalforsamlingen lovlig i forhold til den rettidige 

indkaldelse. 

 

Ad 3  

Jeg er en lille smule overtroisk og tallet 13 forsøger jeg helst at undgå, men når man snakker om 

årstal, er det jo ikke så nemt at hoppe over. Jeg er jo desværre også i 2013 blevet bekræftet i min 

overtro.  

 

Hvad angår arbejdsskader og langtidssygemeldinger har året været aldeles forfærdeligt for vort 

personale i rideklubben. Skaderne har alle været alvorlige og mangfoldige og har alle medført 

sygdom i længere perioder, hvor rideklubben så har været nødt at indsætte ekstra personale og 

vikarer, hvilket naturligvis også kan ses i regnskabet for 2013. Vi har klaret os igennem alligevel, 

takket være ekstra indsats fra hele det øvrige personale og frivillige hjælpere, som trådte til, når det 

brændte på. En af vore beriderelever valgte at stoppe i 2013, den anden er tilbage i næsten fuld 

form, og vores dyrepasser er også stadigvæk sygemeldt på ubestemt tid.  Så vores berider har i 2013 

ikke haft nemt ved at organisere hverdagen i rideklubben, og det giver altid en masse uro, når der er 

skiftende personale.  

 

Trods det er det alligevel lykkedes os at holde opstaldningerne på et tilfredsstillende og oven i købet 

lidt højere niveau end de tidligere år, så noget rigtigt gør vi jo. Og med udsigten til nye stalde 

forventer vi naturligvis, at denne udvikling fortsætter i 2014. 

 



Hvis jeg kigger på aktiviteterne i 2013 har der været rigtig mange, men desværre også aktiviteter, 

hvor rideklubben ikke har kunnet tjene de penge, de havde regnet med. Stævnerne gav mindre 

overskud, primært grundet antallet af starter, som er blevet markant mindre, men også fordi det bare 

er blevet dyrere at afholde udgifterne til stævner. Derudover måtte vi december aflyse et stævne 

grundet stormskader på taget i ridehallen. Det er første gang, jeg har prøvet at aflyse et stævne.  

 

Cykelsponsorløbet til Hesten i Fokus blev heller ikke som forventet, idet det var praktisk umuligt at 

få folk til at cykle og finde sponsorer. Stor tak til den hårde kerne, som gjorde en indsats og fik 

cyklet lidt penge hjem til klubben. Men bortset fra cykelsponsorløbet er Hesten i Fokus kommet for 

at blive, da det er god markedsførings mulighed for alle aspekter og interesser i vores hesteverden. 

Vi havde rigtig mange flotte indslag og det blev estimeret, at et par tusinde gæster havde aflagt 

besøg i rideklubben og på travbanen.  

 

Vi havde forventninger til Sportscollege i 2013, men desværre fik vi ikke disse forventninger 

indfriet.  Vi ved, at der arbejdes på sagen, så måske har vi heldet med os i år. 

 

Nu skal det jo ikke lyde, som om det hele har været negativt i 2013, for det har sandelig ikke. Vi 

startede op i april 2013 med ridefysioterapi om onsdagen, og allerede nu er der udvidet med en 

ekstra dag om fredagen, og visionerne er stille og roligt at udvide afdelingen med flere hold. En stor 

tak til Rikke, som gør et stort stykke arbejde i handicapafdelingen, og en stor tak skal også lyde til 

Gitte Bolby, vores ridefysioterapeut, og vores rideinstruktør Gitte Eriksen, samt alle vore hjælpere. 

Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde ridefysioterapi igen i Skive Rideklub, og vi kan også mærke 

en tiltagende efterspørgsel på specialundervisning af både børn og voksne.   

 

Rideklubbens kerneprodukt: ridning under ledelse har i 2013 udviklet sig meget positivt. 

Elevskolen har været voksende og stabil, hvilket vi kan takke vore undervisere for. De har i 2013 

ydet en stor og engageret indsats for elevskolen, og de har gjort det, de kunne med det 

hestemateriale, som rideklubben nu engang råder over. I det hele taget har vi dygtige undervisere i 

rideklubben og vores berider har i dag springning både mandag og onsdag, og der er kommet 

mange flere ryttere på holdene og vi har også flere hold end tidligere år. Så stor cadeau til vores 

berider Louise Christensen.  

 

Ingen tvivl om, at elevskolen er rygraden i en rideklub. Det er ud fra elevskolen, at rideklubbens 

fremtidige ryttere skal komme. En elevskole skal favne alle børn, unge og voksne, der bare har lyst 

til at ride og til at være sammen med vore firebende venner. Mange ridesteder fravælger i dag 

elevskolen, fordi den koster penge, er besværlig og tidsrøvende, men der skal være plads til ridning 

på alle niveauer, om det så er til hygge eller til stævne, på klubplan eller på landsplan, til skovture 

eller ridning i hallerne.  

 

Det er alle rideklubbers store ønske, at have ubegrænsede midler til at købe nye heste og ponyer for, 

og i 2013 påbegyndte vi en udskiftning af ponyer og heste i elevskolen. På hestefronten er vi 

nogenlunde med, men vi mangler stadigvæk et par supergode elevponyer, hvilket prioriteteres højt i 

2014.  

 

Igen i år havde vi en fantastisk rytterlejr ca. 50 skønne unger i næsten en hel uge. Der var så mange 

punkter på programmet, at det næsten blev for meget. Landsskue i Herning, køretur med Sulky på 

Travbanen, besøg hos Stutteri Bådsgaard med Shetlandsponyerne, badeland og  masser af ridning 

og undervisning i rideklubben. Og fremfor alt masser af hygge og masser af forældrekager. 



I de sidste mange formandsberetninger har jeg snakket om vores vision gennem mange år: Skive Ny 

Ridecenter. Visionen udsprang jo af, at vore stalde ville blive ulovlige indenfor en kortere årrække. 

Vi stod højt på Skive Idræt Samvirkes prioriteringsliste over anlægsønsker, og langt om længde 

skete der noget i 2013. Da alle riger jo fattes penge, har vi været nødt til at dele projektet op i 2 

etaper, og for jer, der har været på gåtur rundt om arealerne for nylig, har I sikkert bemærket, at de 

første spæde tegn på ny stald og staklade med møddingplads er dukket op. Vi er kommet i gang!  

 

Det har været et langt sejt træk med mange uforudsete teknikaliteter og finurligheder med 

mageskifte, leje af jord, miljøhensyn og § ditten og datten, og mange andre ting, som man som 

frivillig idrætsleder ikke altid ved så meget om.  Så der har været en del søvnløse nætter og ekstremt 

mange møder i vort lille byggeudvalg.  Økonomien er stram, vi har ikke et prangende budget at 

gøre godt med, så vi har vendt hver eneste krone og øre, og vi kommer i 2014 også til at lægge en 

del frivilligt arbejde i stalden i forbindelse med opsætningen af bokse. En stor tak skal lyde til Skive 

Kommune, som har bevilliget os 1,5 mio. kr. i 2013 og 1,8 mio. i 2014, samt til Spar Vest Fonden, 

som har givet et bidrag på 1,5 mio. til stalden.  

 

Og ligeledes en stor tak til byggeudvalget. Ingen nævnte ingen glemt! Jeg tror godt, at de fleste ved, 

hvem der er med til at bringe projektet til udførelse. Vi er så småt begyndt at tænke på at komme i 

gang med etape 2, og jeg er sikker på, at hele byggeudvalget brænder for at komme videre med 

næste etape, som virkelig vil bringe Skive Rideklub på landkortet.  

 

Her til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke alle rideklubbens støtter. Tak til vores 

bankforbindelse, Arbejdernes Landsbank, og en speciel tak skal lyde til dem for at tænke på 

rideklubben i forbindelse med nye kontormøbler! Tak til vore nærmeste naboer Travbanen, Palle 

Stenhugger, og Leif Olsen. I er gode naboer, og jeg er sikker på, at det Hestemekka vi allerede nu 

har her i området, vil udvikle sig yderligere i de nærmeste år. 

 

Og tak til Skive Rideklubs Venneforening for et godt samarbejde i 2013, og ligeledes en stor tak til 

vore sponsorer. 

 

Her til sidst er der lige to grupper, som skal have en helt speciel tak og det er alle de frivillige 

hjælpere, samt mine bestyrelseskolleger. Vi er privilegerede i Skive Rideklub at have så mange 

frivillige hjælpere stående klar, hver gang vi har brug for dem.    

 

Jeg har i 2013 tilbragt rigtig mange timer med mine bestyrelseskolleger, så mange, at min familie en 

overgang troede, at jeg havde skiftet bopæl. Men det har været nødvendigt i 2013 med alle de ting, 

der er foregået, så I skal have en kæmpetak for indsatsen. Karina, som har valgt at stoppe sin 

bestyrelses karriere grundet uddannelse, skal have en speciel tak for de mange år, hun har lagt i 

rideklubben. Vi har været glade ved dig Karina, og vi er glade ved, at du fortsætter med at 

undervise vore små miniryttere, og vi regner også med, at du fortsat vil hjælpe til i rideklubben.   

 

Ud over Karina på valg, er Morten Larsen, Kirsten Korsholm og Rikke Pallesen også valg. De 

modtager gerne genvalg, og vi håber i bestyrelsen, at forsamlingen vil genvælge dem, idet de er 

midt i arbejdet med handicapafdeling og Skive Ny Ridecenter. 

 

Ad 4 

Kirsten Korsholm gennemgik regnskabet. Resultatet for 2014 er positivt, men ikke helt 

tilfredsstillende. Grundet ekstraordinære mange skader og langtidssygemeldinger hos personale, er 



der opstået flere lønomkostninger end budgetteret. Juridisk assistance i forbindelse med 

arbejdsskade og momsafklaring i forbindelse med nybyggeri har trukket i den forkert retning. El og 

vand er steget og stævneindtægterne har været faldende. Vores nyopstartede handicapafdeling er 

kommet godt fra start og har trukket i den positive retning.  

 

Ad 5 

Ingen indkomne forslag. 

 

Ad 6 

Formanden fik ordet. Da Karina Toftgaard forlader bestyrelsen, foreslog formanden Mette N. 

Welander som nyt bestyrelsesmedlem. Da der ingen indvendinger var imod forslaget blev Mette 

valgt og bestyrelsen så herefter ud som følger: 

 

Jane på valg 2015 

Asger - 

Lene - 

Kirsten genvalgt 

Morten genvalgt 

Rikke  genvalgt 

Mette W. nyvalgt  

 

Suppleanter: 

 

Johnny Kolding 

Benny Petersen 

 

Ad 7 

Marianne på valg 2015 

Pia - 

 

Ad 8 

Mette Johansen præsenterede ideen om de planlagte bokssponsorater, som skal søges nu til de 70 

nye bokse. Der bliver iflg. udkastet mulighed for virksomheder for at sponsorere en boks for kr. 

3.000,00 – kr. 1.600,00 hhv. og kr. 500,00 for private.  

 

Mette gav desuden en cadeau til staldpersonalet, som gør et kæmpe arbejde for at holde staldene 

pæne og ryddelige. 

 

Den 1. april 2014 holder Landbo Limfjorden en foredragsaften omkring gødningsprøver – til 

melding nødvendigt. Forslag til øvrige faglige arrangementer hos Landbo Limfjorden er meget 

velkomne. 

 

Mikkel Friedrich havde ønske om at få oplyst rideskolens ambitioner for elevskolen. Formanden 

indrømmede, at det var et forsømt område, men at der blev arbejdet på at få rettet op på dette. 

Mange kræfter er i stedet gået til Skive Ny Ridecenter, men nu da byggeriet er i gang, skulle der 

gerne frigives lidt tid i bestyrelsen til andre opgaver som dette. Louise (berider) nævnte, at der 

arbejdes med mål og visioner, og at der i 2014 vil blive arbejdet i at talentudvikle, men samtidig 



skal nævnes, at vi er en klub med plads til alle, hvorfor der satses på tiltag inden for både spring og 

dressur. 

 

Morten Sigh foreslog at arrangere en tur for bl.a. halvpartsryttere til stævne et par gange om året, 

således at rytterne på den måde kunne lære at begå sig ved et stævne. Det er vigtigt også at motivere 

vores elevryttere, således at de kan komme videre i deres karriere. Spørgsmålet om forsikring af 

hest og rytter ved sådanne arrangementer undersøges nærmere. 

Spørgsmål om en opvarmningsbane for udendørs stævner kom op, og som det ser ud nu, er der ikke 

penge til at anlægge en ny opvarmningsbane. 

 

Startgebyrer ved stævner er fastsat af DRF. 

 

Medlemsmøder efterlyses – bestyrelsen indkalder. 

 

Det blev nævnt, at ryttere, som færdes på matriklen efter mørkets frembrud, skal bære reflekser, da 

det er næste umuligt at opdage en ekvipage uden reflekser, når man kommer kørende i bil. 

 

Der har i årets løb været forskellige arrangementer i klubben, som har været en stor succes. Der 

ønskes mange flere af disse. 

 

Bestyrelsen skal nu i gang med at skaffe midler til udvikling af etape 2 af Skive Ny Ridecenter. 

 

Ordstyreren takkede for god ro og orden på mødet, som sluttede kl. 21.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Skive den 6.3.2014/ln 


