
Referat af generalforsamling – Skive Rideklubs Venneforening – 28. februar 2022 i foreningens 
lokaler. 
 
Tina Knudsen, formanden, fortæller, at hun træder ud af Venneforeningen. Det gør Heidi Enoksen 
også samt Christian Pharsen. 
 
De første halve år af 2021 var lukket ned pga. Covid-19, og det mærkes tydeligt på regnskabet, 
som viser et plus for det første halve år på kr. 750,- Da vi så endelig kunne sætte gang i stævnerne 
igen, var det under princippet ”Rid og Skrid” igen grundet Covid-19, så alt i alt ender 
Venneforeningen med et minus på kr. 3.900,- for hele 2021, da der var købt ind til salg i 
Venneforeningen, og dette desværre blev for gammelt og måtte smides ud. 
 
Som det ser ud, så mangler der tre medlemmer. Lise Thomsen (mor til Julie, som har Norma i 
stalden) vil gerne være nyt medlem i Venneforeningen. Gitte Christensen (mor til Ida, som har 
Kandis) og Mette Ramsgaard er også medlem af Venneforeningen.  
 
Sluttelig siger Rikke Pedersen (Henrik Henriksens søster, som har stort kendskab til madlavning) sig 
til som et eksternt medlem sig på banen. Kontakt til hende kan gives af Henrik. Christian Ahlmark 
og Sussi Nielsen tilkendegiver også, at de vil være en del af Venneforeningen.  
 

Venneforeningen består med ønsket om at ændre navn, så nu glæder vi os til en ny ”dåb”      
 
 
 
Referat af generalforsamling – Skive Rideklub – 28. februar 2022 i foreningens lokaler. 
 
Til stede er den samlede bestyrelse med undtagelse af Frank Godsk. 
 
Generalforsamlingens dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne og indeholdt følgende 
punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens/bestyrelsens beretning 
3. Det reviderede rengskab forelægges til godkendelse 
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af revisor og revisorsuppleanter 
9. Evt. 

 
Klavs Brich bliver enstemmigt valgt som dirigent og meddeler at generalforsamlingen er lovligt 
indkaldt jf. vedtægterne. 
 
Formandens beretning * (den bliver vedhæftet, når jeg modtager den fra Kristoffer) 
 



Bestyrelsen forventer ingen stigning af kontingent, men håber, at der fortsat er stor opbakning til 
hjælperlisterne, da stævneafholdelse er med til at tjene et pænt beløb til klubben, som igen 
afhænger af, at vi kan få hjælper til at dække samtlige poster ind. 
 
Det stilles spørgsmål til, hvorvidt Venneforeningen skal have eller ikke skal have et selvstændigt 
CVR-nr. Det skal der kigges nærmere på, eller om det vil give mening af nedlægge fremadrettet. 
Henrik Henriksen tilbyder at være med til næste møde, hvor de kan kigge det igennem. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Lene Vernegaard, Lone Brich, Anne Bak og Frank Godsk er på valg. 
Lene og Lone modtager genvalg. Anne Bak og Frank Godsk modtager ikke genvalg. Bestyrelsen 
peger på Martin Rahn Fogh og Berit Mathiasen. Begge bliver valgt ind uden yderligere 
bemærkninger. 
 
Der mangler to suppleanter. Rikke Andersen og Randi Søgaard bliver valgt som suppleanter. 
 
Vi fortsætter med BDO som revisor uden yderligere kommentarer. 
 
Evt. Der bliver forespurgt til manglende lys i lygtepælene langs vejen til SKRK. Der er ringet til Skive 
Kommune, og det skulle være rettet indenfor 10 arbejdsdage, så det skulle være lige på trapperne. 
 
Samtidig bliver der spurgt til nye Dommertårne. Det er i gang med den gamle campingvogn, men 
der menes ikke, at den kan bruges til indendørs stævne da den er for bred. Dog kan den bruges til 
udendørsstævne.  
 
Arne Kammersgaard siger, de har en stående som er 188 cm. bred, som vi bare kan hente. Den 
skal dog hentes i Aulum på en kranvogn. Den har heller ikke hjul, så et eller andet skal monteres 
for at gøre den flytbar. 
 
Doris spørger til, hvordan vi får nye hjælpere til at deltage i f.eks. stævnerne. Der spørges efter at 
stævnedatoer offentliggøres i meget god tid og ikke kun på hjemmesiden. Så mere synlighed i håb 
om at få flere hænder.  
 
Martin roses for hans opslag på vores medlemsside før springstævnet, hvor der kom rigtig mange 
hjælpere til at gøre klar før til stævnet. 
 
Der stilles spørgsmål ved om vores stævnerapport fra C-stævner evt. skal/kan offentliggøres. 
 
Elevfoldenes beskaffenhed gøres der også kraftigt opmærksom på, og bestyrelsen oplyser, at det 
bestemt er med som et punkt, vi skal have gjort noget ved til foråret. Der oplyses om, at det er 
med på bestyrelsens aktionsliste. 
 
Der efterspørges et elevstævneudvalg. Dette kræver også hjælpere. Lene foreslår, at 
stævneudvalget har folk med fra elevudvalget, og de i fællesskab får stablet flere elevstævner på 
benene. 
 



Klavs Brich fortæller kort om sponsorudvalgets arbejde. De har gjort et flot stykke arbejde med 
både nuværende og kommende sponsorer, og at vores hovedsponsor er Sparekassen Danmark. 
 
Der er lavet en aftale med Vestjyllands Forsikring, som kan afspejle flere gode sponsorater. Lisa 
Nielson er tovholder herpå og laver et nyt opdateret skriv til vores fælles facebook medlemsside 
herom. 
 
Samtidig efterspørges der på salg af sokker igen, hvor pengene ønskes øremærket til en ny 
hest/pony. Det er som udgangspunkt bestyrelsen, som bestemmer, hvad pengene skal bruges til, 
og at det kan være svært at øremærke indkomne beløb mellem f.eks. sikkerhed på foldene og en 
ny hest/pony. 
 
Rytterlejr efterspørges hvilken uge det bliver i 2022, men vi mangler stadig en ny elevansvarlig, 
som kan være det afgørende i dette puslespil. Det mest optimale vil dog være før sommerferien, 
da hestene her er i form. 
 
Lars Mørk oplyser, at der igen i går er lavet en aftale med Skive Festival, hvor der også i år er 
stande, hvor der mangles hjælpere. Hjælpere får et armbånd samt det giver en procentdel af et 
overskud til klubben, så reserver gerne allerede nu datoer i forbindelse med Skive Festival. 
 
Der sluttes af med at høre om Venneforeningen kan få et par ekstra hænder med. Rikke Pedersen 
(Henrik Henriksens søster) vil gerne komme og give sit besyv med. Christiana Ahlmark og Sussi 
Nielsen melder sig klar til at være en del af Venneforeningen, som ønsker sig et nyt navn. Det 
glæder vi os til at høre, hvad det bliver ☺ 
 
 
Konstituerende bestyrelsesmøde afholdt på SKRK. 
 
Kristoffer Arborg fortsætter som formand.  
 
Lene fortsætter som næstformand, Henrik Henriksen fortsætter som kasserer og Lone som 
sekretær.  
 
Berit, Martin og Rikke som menige medlemmer.  
 
Næste møde bliver mandag, den 7. marts 2022 kl. 18.30. 


