
Referat af Generalforsamling afholdt på SKRK 28. februar 2022. 
 
Den samlede bestyrelse var til stede og generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. vedtægterne. Af 
medlemmer var der 64 fremmødte, som er virkelig flot. 
 
Venneforeningen: 

- Medlemmer til venneforeningens bestyrelse. Mette Ramsgaard, formanden byder velkommen og 
fortæller kort om, hvad der er sket i årets løb samt deres formål. Rikke Pallesen fremlægger 
Vennerness regnskab, som viser et overskud på godt kr. 10.000, hvoraf der er samtidig er 
sponsoreret til Åbningsreceptionen mm. Så overskuddet lyder reelt på ca. kr. 26.000,-, som er 
virkelig flot. De vil gerne spare sammen til et modul, som kan modtage mobilpay og gemmer derfor 
deres overskud. Samtidig fortæller de også om, at man altid kan søge penge hos ”Vennerne” 

- Valg af medlemmer. Gitte, Sussi og Rikke Pedersen er på valg og modtager ikke genvalg. Carina 
Godsk, Julia Køjborg vil gerne deltage i Venneforeningen og bliver valgt uden anmærkninger. 

 
 
SKRK: 

- Valg er dirigent. Klavs Brich blev enstemmigt valgt som dirigent. 
- Bestyrelsen/formanden Kristoffer aflægger beretning.  

” Endnu et spændende år er gået på Skive Rideklub. 
Tiderne og tingene ændrer sig hele tiden. Krigen betyder fortsat noget for vores udgifter på energi, 
strøm, vand, varme, osv, men på mange andre områder oplever rideklubben fremgang, først og 
fremmest takket være alle vores gode medlemmer der fortsat er blandt de højeste medlemstal 
nogensinde for Skive Rideklub. 
Kigger vi på udviklingen i medlemstallet så indberettede vi i 2020, 335 medlemmer til Dansk 
Idrætsforbund. For 2021 indberettede vi 318 medlemmer og denne gang i år 2022 indberettede vi 
313 medlemmer. Så det er rigtig flot, at opbakningen til Skive Rideklub stadig er så høj.  
Der kan fremhæves utrolig mange spændende og nye ting for Skive rideklub i 2022.  
Takket være vores fantastiske stævneudvalg og frivillige hjælpere har vi kunne afholde flere og 
meget velbesøgte stævner. Tusind tak for alt jeres store arbejde bag afholdelsen af dem og også en 
særlig tak til Skive rideklubs venner, som hele året har været utrolig gode til at støtte op om dem 
alle sammen og bla. sørge for mad og drikke til både besøgende og personaler også til D-stævnerne 
og vi har fået meget positiv feedback fra mange udefrakommende. Så tusind tak for det.  
I 2022 udvidet Skive Rideklub faktisk antallet af tilbud man kan gå til. Takket være Doris, Ida og 
Julia, har vi kunne tilbyde medlemmerne at gå til Kæphest. Nu er der helt fyldte kæpheste hold og 
vi får udelukkende glade og positive tilbagemeldinger. Så Doris, Ida og Julia, tusind tak for det 
kæmpe stykke arbejde i lægger i de kæphestehold. Det er helt fantastisk flot klaret af jer.   
 
I elevskolen vil jeg gerne takke Rikke Korsholm Jeppesen og Kristina Pedersen og Louise Pedersen 
og Sussi Nielsen og Ida Dahl. Både for jeres indsats og at i til stadig, levere undervisning på et 
utroligt højt niveau. Tusind tak for det.  
I Ridefysioterapien er det stadig Julie Flæng der er ridefysioterapeut med Camilla Schmidt 
Mikkelsen, som rideskolens ridefys ansvarlige. Vi er utrolige glade for samarbejdet med Julie og 
Camilla. En særlig tak til Camilla som har en helt fantastisk måde at få tingene til at kører. Tusind tak 
for jeres store engagement det kan mærkes. 
På springundervisningen har vi også været så heldige, at Anna Sandahl er tilbage og undervise efter 
en kort pause. Tusind tak for samarbejdet Anna vi er utrolige glade for at have dig med på holdet 
igen. 
Selvom byggeriet nu er afsluttet, vil bestyrelsen fortsætte med, at arbejde for bedre forhold til alle 
vores medlemmer og brugere og dette gælder naturligvis også konstant tilpasning af de fysiske 
rammer. Vores nye op sadlings Hjerterum fungerer rigtig godt og er med til at skabe god stemning 
og dialog imellem alle vores forskellige ryttere og medlemmer. Nu har vi fået fyldt stalden med 



pensionærer. Jeg mener vi er oppe omkring 40 stk. nu. Det er rigtigt godt. Vi har ventelister til både 
elevskolen og til ridefysioterapien, så der er en masse spændende arbejde foran os, for at kunne 
imødekomme dem, med både heste, staldplads og undervisere.   
Jeg er, på trods af udfordringerne, imponeret over hvordan alle støtter op om klubben. Der bliver af 
mange lagt mange frivillige timer og det er bare sjovere, når vi er flere sammen, men der bliver 
også brug for en beslutningsdygtig bestyrelse, en stærk venneforening og al den frivillige hjælp til 
arbejdsdage, til stævner, til at holde køkkenet åbent, til rytterlejr, til ryttermærke undervisning, til 
Sponsorarbejde, Stævneudvalg og jeg kunne blive ved, men bliv ved med at hjælpe, det er ikke altid 
at man selv kan se resultatet af ens arbejde, men det betyder ikke, at det ikke gør en forskel :)   
Tusind tak for fortsat at støtte op om vores fælles rideklub.   
Skive Rideklub medlemstal: 

• 2022 313  

• 2021 318   

• 2020               335 

• 2019               331 

• 2018               331 

• 2017               279 

• 2016               220  
Vi er fortsat blandt Dansk Rideforbunds største rideklubber.  
Fremtiden 
Fremtiden ser lys ud for Skive Rideklub.  
Jeg har været glad for at have været med til alt det sjove og spændende vi har oplevet sammen de 
sidste 3 år. Jeg har været formand og jeg skulle lige til at sige ”håber de næste 3 år bliver lige så 

spændende…!” men det behøver de faktisk ikke     tror måske godt den nye bestyrelse har det 
okay med at springe byggeri, corona og krig over de næste par år, hvis vi spørger dem.  
Jeg vil gerne sige en stor tak til bestyrelsen i dag. Jeg har været virkelig glad for samarbejdet og jeg 
er sikker på i sammen kan løfte Skive rideklub fremad og udnytte de fantastiske rammer vi sammen 
har kæmpet os til.     
Tak til… 
Tak Martin… Du har været helt fantastisk igen i år. Tusind tak fordi du kæmper for os hver eneste 
dag og at du får tingene til at lykkes så flot og jeg håber, at i den nye bestyrelse kan hjælpe med at 
realisere endnu flere, af alle dine gode ideer og tiltag i fremtiden. Tak Martin.  
En meget stor tak til vores venneforening.  I har i altid haft åbent i køkkenet til næsten alle vores 
arrangementer og det har en kæmpe betydning for klubben. Jeg håber også fremadrettet, at i vil 
samles og støtte op om alle de nye tiltag og ideer, som vi håber på at kunne afholde fremadrettet. 
Som i har gjort så flot. 
Tak til venneforeningen og alle i andre frivillige. 
Tak til Sponsorudvalget og alle vores sponsorer. 
Tak til stævneudvalget og alle i andre frivillige. 
Tak til elevskoleudvalget for jeres store arbejde. 
Tak til Skive Kommune for det fortsatte gode samarbejde. 
Slutteligt vil jeg endnu engang gerne takke hele min bestyrelse for jeres helt igennem fantastiske 
indsats og opbakning.  

Jeg glæder mig til fortsat at støtte op om vores alle sammen rideklub og det håber jeg også i vil     ” 
 

- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Henrik går kort årets regnskab igennem, som 
viser et slutresultat på kr. -182.911,- efter afskrivninger, hvilket vi selvfølgelig gerne vil have vendt 
til et +, men taget krigen i Ukraine, nedgang generelt og øgede omkostninger i betragtning, er vi 
okay tilfredse. Der stilles enkelte spørgsmål til regnskabet, som Henrik så fint besvarer, hvorefter 
regnskabet godkendes af de fremmødte medlemmer. 



- Fastsættelse af kontingent. I november 2022 blev der varslet prisstigninger på kontingent for 
juniorer kr. 300,-, Seniorer kr. 400,- og Handicap kr. 200,- gældende fra 1. marts 2023. Dette blev 
godkendt af de fremmødte. 

- Behandling af indkomne forslag. Rikke Andersen foreslår vedtægtsændring, således vi kan afholde 
den årlige generalforsamling ultimo marts. Der vil blive indkaldt til en ekstra ordinær 
generalforsamling i april, da dette punkt ikke må besluttes på selve generalforsamlingen. 

- Valg af bestyrelsesmedlemmer. Kristoffer modtager ikke genvalg. Henrik og Rikke S. modtager 
genvalg og resten af bestyrelsen genopstiller. Anne Slyngborg vil gerne deltage i bestyrelsen og 
dette godtages uden anmærkninger. 

- Valg af suppleanter til bestyrelsen. Randi og Rikke A. modtager genvalg. 
- Valg af revisor og revisor suppleanter. Henrik beretter, at BDO gerne vil fortsætte vores 

samarbejde, hvilket også enstemmigt blev godkendt. 
- Evt. Julia Køjborg foreslår et juniorudvalg. Hun henvises til at tage en snak med Martin Rahn, om 

det er noget, de kan få stablet på benene. 
Lisa fra sponsorudvalget fortæller at der er kommet nye lamper hjem magen til dem, som hænger i 
hal 1 til både hal 2 og 3. Vi skal sammen hænge det op. Der er også kommet nyt lys hjem til hele 
stalden. 
Nadia fortæller, at der også er søgt penge hjem til både spejle og hegn rundt om udendørs 
fiberbanen. Spejlene er bevilget, men vi mangler penge til selve opsætningen. Der er ansøgninger 
ude, og sponsorudvalget arbejder ihærdigt på hele tiden at holde sig ajour. Lisa fortæller, at vi har 
et samarbejde med Vestjylland Forsikring. Det betyder, at giver i Lisa eller en anden i 
sponsorudvalget besked/skriver jer på en liste, om at I gerne vil modtage et tilbud helt uden 
forpligtelse, så tilfalder der SKRK en bonus hver gang der afgives et tilbud gennem Skive Rideklub. 
Så alle opfordres til, at kender man nogen, som kender nogen, så sig endelig til, hver en sponsor 

krone tæller     . Christina Ahlmark foreslår et sponsorstævne, der foreslås endnu en gang salg af 
Bambusa strømper, Ring & Spring og jo flere frivillige hænder vi har, som vil tage en tørn, jo flere 
tiltag kan vi sætte i gang i håb om, at få sponsorpenge i kassen.  
Lars Mørk foreslår, at der laves en lydfil, hvor alle vores sponsorer præsenteret ved stævnerne evt. i 

pauserne. Hvis man har lyst til at være tovholder på noget, så giv endelig lyd     
Anette, som står for klubchampionat beretter, at man i 2023 ikke behøver indberette sine ridt, da 
de løbende vil blive fulgt. Dog skal elevskolen stadig indberette, da deres ikke indberettes til 
Equipe, hvorfor vi ikke har noget at trække på, så elevskolen skal HUSKE at indberette jeres ridt. 
Der spørges til, om der kan gøres noget ved taget i hal 3, især når det blæser, da underviseren 
enkelte gange har været nødt til at tænke kreativt og lave bl.a. teori, flette- pudse dag i stedet for 
ridning, da larm fra taget har fyldt meget. De vil gerne om undervisningen evt. kunne flyttes til en 
anden hal. Det skulle som udgangspunkt godt kunne lade sig gøre, men svært at love noget helt, da 
onsdage i hvert fald optager både hal 1 og 2, men vi forsøger bedst muligt og henviser til, at man 
taler sammen på de omhandlede dage, da vi ikke på forhånd kan bestemme, hvornår det blæser for 
meget. 
Åse Damgaard har et ønske om at begge porte for ende af stalden bruges, således den ene side 
benytter den ene port og den anden side benytter den anden port, da det trækker utrolig meget på 
hestene, som står tæt på portene. 
Julia Køjborg spørger, om der bliver Rytterlejr i år. Martin Rahn siger uge 26 planlægges hertil, men 
med nyt personale skal vi lige have lidt længere tid inden vi kan sige endelig GO til Rytterlejr. 
Pernille Hansen foreslår banetræning, som kan give penge til klubben. Rikke Libach vil gerne 
hjælpe.  
Lars Mørk foreslår mere lyd til stævne, evt. også udenfor og når vi har udendørs stævne, så også 
sørge for at der er lydanlæg i en af hallerne (opvarmningen). Han fortæller, at hjælpere fra Skive 
Festival har indsamlet kr. 6.600,- til klubben fra 2022. Han opfordrer derfor klubbens medlemmer 
om at melde sig på hjælpelisterne for dette års Festival også. Han lægger en mappe i Rytterstuen, 

hvor man kan skrive sig på. Så kom glad       
Tak for et godt møde og tak til de fremmødte. 



 
Konstituerende bestyrelsesmøde. 
 
Lene Vernegaard vælges som formand. 
Martin Rahn vælges som næstformand. 
Henrik Henriksen vælges som kasserer. 
Lone Brich som sekretær og Rikke S., Berit og Anne Slyngborg som menige medlemmer. 
 
Næste bestyrelsesmøde blev bestemt til torsdag, den 16. marts 2023 kl. 18.00. 
 
Skive, den 28/2-2023 
 
 
 
 
____________________________ 
Som dirigent – Klavs Brich 


