
Referat af generalforsamling i Skive Rideklub afholdt på SKRK 20. februar 2020. 
 
Til stede er Brian Boserup, Dorte Nørskov, Anette Kolding, Lene Vernegaard, Asger Poulsen & 
Lone Brich. I stedet for Ralf Høgedal, som er udtrådt, er Kristina Vogelius Jensen indtrådt i 
bestyrelsen, som også er til stede. 
 

1. Valg af dirigent. Klavs Brich bliver valgt, som meddeler at generalforsamlingen er 
lovligt indkaldt jf. vedtægterne. 

 
2. Formanden, Asger, Poulsen, beretter:   

 

Formandsberetning 

2020.docx
 

 
3. Kasserer, Anette Kolding, beretter om et pænt overskud, hvilket selvfølgelig er positivt. 

Ellers løber hun regnskabet igennem og fremhæver, at det jo ikke er meningen, at 
Rideklubben skal lave et decideret overskud, så de penge, vi har tjent i 2019, skal 
naturligvis ud og arbejde igen, og henset til det kommende byggeri, bliver der nok at 
bruge pengene til i 2020. 

 
4. Fastsættelse af kontingent. Kontingent regnes med at bibeholdes i samme niveau som i 

2019. 
 

5. Indkomne forslag. Her fortæller sponsorudvalget v/Dorte Nørskov, at også de gerne vil 
have en ekstra hånd.  Jesper Bligaard udtræder af sponsorudvalget og i stedet for ham 
indtræder Michael Lundsted, men flere hænder er at foretrække.  

 
Hun fortæller om deres arbejde, og hvad økonomien egentlig har at sige for Skive 
Rideklub, samt hvor vigtigt det er, at være synlig for alle vores sponsorer. 
Et ønske fra sponsorudvalget er, at vi skal have nye spring, og derfor reklamerer hun 
vældigt for, at man kan blive sponsor for et spring og selvfølgelig gerne flere. Der er et 
knald tilbud på et sponsorspring til kr. 4.000,- indtil 1. april 2020.  

 
6. På valg til bestyrelsen er bl.a. Lone og Lene, som begge modtager genvalg. Anette 

Kolding modtager ikke genvalg og i stedet indtræder Anne Bak, hvortil der ingen 
indvendinger er. 

 
Formanden, Asger Poulsen, ønsker at træde ud af bestyrelsen før tid, men i hans sted 
træder Kristoffer Arborg ind for et år indtil videre. 

 
Ralf Høgedal træder også ud af bestyrelsen før tid, og som suppleant træder Kristina 
Vogelius Jensen ind også for et år indtil videre. 

 
Som nye suppleanter vælges uden indvendinger Nanna Iversen og Annie Kringstad. 

 
7. Valg af revisor. SKRK fortsætter samarbejde med BDO. 



 
8. Der bliver spurgt om information om den kommende ridelejr. Sanne fortæller, at man 

regner med at det bliver afholdt i uge 32 fra søndag til lørdag og den bliver inddelt i to. 
En for begyndere og en for øvede. Der kommer snart mere info ud. 

 
Louise vil gerne opsummere sikkerhedsregler på Skive Rideskole. Hun påtaler opbinding af 
heste i begge sider af grimen eller inde i boksen. Samtidig vil hun ikke se ”ørebøffer/airpods” 
eller lignende hverken i stalden eller ridehallen.  
Hun ønsker også, at man øver sig i trailerparkering, således alle pensionærers trailere kan 
holde omme bag ved stalden, således det kun er udefra kommende som holder foran SKRK. 
 
Når der er mange i ridehallen vil hun også pointere, at man altid skridter varm/af på venstre 
volte rundt på hovslaget. Almindelig oprydning generelt både i stald og ridehal. Rygning er 
kun tilladt ved midter indgangen til den store ridehal og bag ved skuret hvor det private 
sadlingsrum er. Samtidig ingen løb, lavt toneleje generelt, ingen dyt fra folk som 
henter/bringer børn. Generelt med tanke for omtanke både for ikke at skræmme hestene, 
men selvfølgelig også for at passe på vores ryttere.   
 
Sanne efterspørger at karabinhager og træktove bliver ved og i elevafdelingen, så der er hvad 
elevhesterytterne skal bruge, når de kommer. 
 
Formanden, Asger, takker for god ro og orden. 
 
 
   


