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Dagsorden:  

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Formandens beretning 

4. Kassererens beretning 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter – på valg er Rikke Pallesen, Morten Larsen og Kirsten 

Jeppesen. Der ud over skal vælges en ekstra pga. flytning. 

7. Valg af revisor og suppleant 

8. Eventuelt 

 

Referat: 

1. Formand Jane Neess bød velkommen til de cirka 45 fremmødte 

2. Alexander, Arbejdernes Landsbank valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes lovligt 

varslet i Skive Folkeblad. 

3. Formandsberetning for 2015 

Jubilæumsåret 2015 har været et år, hvor specielt 2 ting, har været markant. Det har været et år, hvor alle, 

og specielt byggeudvalget  har haft brug for et tiltrængt pusterum oven på et hektisk 2014 med indflytning 

og montering af ny stald, og hvor vi efter sommeren 2015 kunne tage en ny udendørs dressurbane  med 

moderne fiberbund i brug, tillige med en ny opvarmningsbane til spring. Banen bliver flittigt brugt og rost 

til skyerne, og nu mangler vi kun dressurhegn og lys omkring banerne, som vi lige skal have fundet en pose 

penge til i 2016. En stor tak skal lyde til alle Jer, der var med til at lægge kant omkring dressurbanen og idet 

hele taget til at få området til at se indbydende ud.  

 Den nye stald har været fuld til randen hele året og med en lang venteliste. Og så er det jo godt at man har 

gode naboer som Skive Trav, hvor vi leje bokskapacitet, når det brænder på. Vi har også måttet ansætte 

mere personale  til både stald og fold, grundet den store efterspørgsel på opstaldning. 

Stævnemæssigt har 2015 ikke været et godt år. Antallet af starter til stævnerne er stadigvæk  faldende, 

hvilket følgelig  afspejler sig i mindre overskud ved stævner.   Den nye dressurbane og springbane har ikke 

nået at få virkning endnu, og vi satser på, at rygtet om vore baner har spredt sig, så vore stævner i 2016 

bliver bedre fyldt op. 

 Udover at det har været vanskeligt at tjene penge på stævner, har det i 2015 været endnu mere  vanske-

ligt at finde nok hjælpere til vore arrangementer, og det betyder,  at vi har slidt voldsomt på de frivillige 

hjælpere, som har holdt skansen. Tusind tak til alle, der har hjulpet og taget de mange timer. Det er vigtigt 

at huske, at et par timers hjælp fra mange, gør det hele lettere og  sjovere for alle. Alternativet er jo, at de 

få der er tilbage, smider håndklædet i ringen og siger stop, og så er vi som forening ilde stedt.  

Rideklubbens kerneprodukt, som er det, vi kalder ridning under ledelse, og som er både vore privathold, 

elevskolen og handicap, har i 2015 forbedret sig væsentligt. Og det på trods af en folkeskolereform, hvor vi 

har måttet nedlægge timer og flyttet rundt på timer i elevskolen. Vi har så til gengæld flere elever på hol-

dene, og de fleste af vore elevhold er fulde. Det er jo rigtig flot, for det betyder også, at vi har dygtige un-

dervisere. Derudover har vi fået en dag ekstra med ridefysioterapi. Den øgede aktivitet i begge  
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afdelinger  har desværre også en bagside, og det er det ekstra slid, der er på vore elevheste. Vi forsøger 

hele tiden at finde afløsere til de gamle og nedslidte heste og ponyer, men det er svært, når økonomien  

ikke er til at købe det, vi reelt har brug for,  samtidig med at aktiviteten sættes op. Det er en svær balance-

gang og vi har i årets løb haft flere heste og ponyer, der har været skadede, og ikke kunnet bruges, og det 

slider jo så igen på dem, der er tilbage. Vore lotterier, som har været afviklet i årets løb, har givet lidt af-

kast, så vi har kunnet købe ny pony.  Så flot gået af Juniorudvalgt med Charlotte som tovholder. 

 

I 2015 har vi Skive Rideklub markeret os på et par punkter, hvilket udelukkende skyldes 1 persons initiativ 

og ihærdighed. Vi har i 2015 afviklet  ikke mindre end 80 beståede Ryttermærkeprøver fra grad 1-4 ! og i 

alt har haft Klar – Parat – Start kurser fra Dansk Ride Forbund med over 50 deltagere fra nær og fjern. Det 

er enetående flot klaret af en tovholder,  som hedder Charlotte Sigaard. Du skal have en  kæmpetak  for 

din  store frivillige indsats for Skive Rideklub.  

Vores ridefyioterapi afdeling, som startede op i 2013, og som er vokset med 1 ekstra dag, kører nu støt og 

stabilt. Vi sagde i 2015 farvel til en rideinstruktør og rideklubben har investeret i uddannelsen af en ny ride-

instruktør, som kommer her fra vort eget område og som er tilknyttet Skive Rideklub.  Samtidig har Regio-

nerne skærpet på nogle af deres krav til antal hjælpere og ryttere, og alt i alt har dette medført forøgede 

lønudgifter i afdelingen. Men vi har tilfredse brugere, som er utrolig glade for at komme til ridefysioterapi  i 

Skive Rideklub. En stor tak til alle de ansatte i denne afdeling, samt til Gitte Bolby, som er vores ridefysiote-

rapeut.  

Af øvrige aktiviteter  hen over år 2015 kan nævnes diverse skuer med Knabstrupperne og Shetlandspony-

erne, 3 store indendørs jubilæumsstævner, diverse  klubstævner ,  den årlige Rytterlejr i sommerferien  

med over 50 glade unger, Hesten i Fokus i samarbejde Skive Trav, Fjordur, Skiveegnens Hestecentrum og 

Shetlandspony Vestjylland, dressurkursus med Jørgen Hvenegaard. Og som noget nyt i indledte vi i efter-

året et samarbejde med Brårup Skole vedr. Understøttende Undervisning, som starter op i foråret 2016.  

Som I kan se har det været aktivt år, og jeg vil gerne takke vores berider Louise Christensen for din arbejds-

indsats og dit engagement i alle vore aktiviteter. Du og dit personale yder en stor indsats både i hverdagen 

og til de diverse arrangementer. En stor tak fra hele bestyrelsen.  

Jeg vil også gerne takke mine kolleger i Byggeudvalget for et godt samarbejde. Omend aktiviteten har væ-

ret lidt mindre i 2015, har vi dog ikke helt holdt pauser med forberedelserne af Etape 2. Derfor har jeg i af-

ten inviteret Dorte Sigh til at komme og fremvise vort Etape 2 forslag.  

Tak til vore naboer, Skive Trav, Stenhuggergården og Leif Olsen, som vi som altid har haft et godt samar-

bejde med. Og også en stor tak til mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejde i 2015.  

I Skive Rideklub er vi heldige med at vi har gode samarbejdspartnere som Arbejdernes Landsbank og Skive 

Kommune. Og ligeledes skal alle vore sponsorer have en tak for året, der gik. Uden Jer allesammens støtte 

var vi ikke nået så langt som vi er i dag.  

 

4. Kirsten Jeppesen gennemgik regnskabet, som efterfølgende blev godkendt. Det samlede resultat er 

på cirka samme niveau som foregående år.  

Ridecentret har oplevet fremgang, bl.a. pga. fulde stalde, som giver større indtægter i ridehuskon-

tingentet. Desværre faldende medlemstal. 

 

Rideskolen haft færre indtægter af flere årsager – bl.a. et aflyst stævne,  
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Udlejningsstalden har været fuld hele tiden, hvilket har gjort det nødvendigt at ansætte flere fold-

hjælpere og en fuldtids altmuligmand. 

 

5. Ingen indkomne forslag 

 

6. Skiftevis 3 og 4 medlemmer på valg. 

Morten Larsen og Rikke Pallesen blev genvalgt. 

Nye medlemmer: Flemming Marker  og Jesper Bligaard ( valgt for 1 år  )  

Suppleanter: Lene Neerstrøm og Anette Mark. 

 

7. Marianne Dahl Jacobsen genvalgt som revisor, og Dorthe Kreiler valgt som suppleant. 

 

8. Nyt bogholderisystem på vej. Skulle lette kontakten via mail til ALLE medlemme og give mulighed 

for, at kassereren kan arbejde hjemmefra. 

 

Informationer vil fremover foregå både via mail, Facebook og opslagstavlen. 

 

Birgitte Madsen gennemgik reglementet for klubchampionatet. Det blev besluttet, at præmierne 

fremover skal uddeles på en aften med fællesspisning, så det ikke bliver for sent for de små vin-

dere! Fremover skal også distanceridning og handicapridning være en del af championatet. BM ret-

ter reglerne til og lægger på hjemmesiden. 

 

Venneforeningens medlemstal overraskede i negativ retning! Der skal sendes informationer ud og 

måske laves automatisk opkrævning via det nye bogholderisystem. 

 

Generalforsamlingen afsluttet, og derefter gennemgik byggeudvalget de ny planer og der blev uddelt præ-

mier i klubchampionatet. 

 

Referent: 

Birgitte Madsen 
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