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Referat af generalforsamling - Skive Rideklub - 1. juni 2021 i foreningens lokaler i Skive. 
 
Til stede er den samlede bestyrelse med undtagelse af Kristina, Dorte og suppleanten Nanna. 
 
Generalforsamlingens dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne og indeholdt 
følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 
2. Formanden/bestyrelsens beretning 
3. Det reviderede regnskab 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 revisor suppleanter 

 
Klavs Brich bliver enstemmigt valg som dirigent og meddeler at generalforsamlingen er 
lovligt indkaldt jf. vedtægterne. 
 
Formanden, Kristoffer Arborg, fortæller om årets gang, udskiftning af personale, pandemi, 
byggeri, medlemstal hvoraf fremgår en lille fremgang trods flere udfordringer, som førnævnt. 
Han takker de afgående bestyrelsesmedlemmer, personalet og Venneforeningen, som alle er 
med til at gøre en forskel for os alle i hverdagen. 
 
Der bliver stillet spørgsmål ved længden/forsinkelse af byggeriet. Kristoffer forklarer, at der 
b.la. er tilkøbt flere/ændret i byggeprojekt, samtidig med vejret har drillet lidt i form af meget 
regn og sluttelig beretter han, at den sidste ridehal er færdig om ca. 14 dage, hvorefter det 
udvendige arbejde går i gang. Inden udgang af juni skal hele projektet været færdigt. 
 
Brian Boserup lægger ud med en hurtig gennemgang af regnskabet verbalt, hvilke 
udfordringer og manglende indtægter vi har haft grundet pandemien. 
 
Statsaut. revisor Ole Østergaard, BDO fremlægger årets regnskab og sluttelig beretter om 
dette års regnskab kontra året 2019, hvor alt i alt et godkendt år trods førnævnte 
udfordringer. 
 
Der ønskes ændring i vedtægterne, således regnskaberne bliver offentlige tilgængelige senest 
8 dage før generalforsamlingen, således medlemmerne har mulighed for at forberede sig. 
Samtidig skal bestyrelsen have undersøgt hvorledes den ordinære generalforsamling kan 
flyttes fra 1. februar til senere på året, således alt regnskabsmateriale kan nå at komme i hus 
samtidig med regnskabsmaterialet evt. skal offentliggøres.  
 
Medlemskontingentet bliver fastlagt og stiger ikke. Det primære er, at vi har dækket vores 
omkostninger, men ikke at vores kassekredit stiger.  
 
Det vil blive indkaldt til et særskilt medlemsmøde for elevskolen. 
Der gøres opmærksom på, at alle som er medlem på de sociale medier, men ikke er medlem af 
klubben eller har anden tilknytning til Skive Rideskole, vil blive fjernet som medlem på de 
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sociale medier. Samtidig kan man ikke forvente at få svar på spørgsmål, ris/ros eller anden 
skriftlig korrespondance på de sociale medier. Al henvendelse skal ske til vores mail.  Der 
henstilles til at de sociale medier kun er til info fra Klubbens side og ikke alt muligt andet, som 
kan fjernes uden yderligere varsel.  
 
Samtidig spørger en af medlemmer, som kommer udefra, om bedre information, således de 
har bedre mulighed for at følge dagen ved evt. feber og andet presserende.  
 
På valg til bestyrelsen er Kristina Vogelius, Brian Boserup, Dorte Nørskov samt Kristoffer 
Arborg og Nanna Iversen som suppleant.  Kun Kristoffer modtager genvalg. 
 
Bestyrelsen peger på Henrik Henriksen, Frank Godsk og Rikke Søndergaard samt Martin Rahn 
Fogh som suppleant.  
 
Forslag. Kan vi gøre noget for at involvere suppleanterne. Suppleanterne kunne evt. udvælges 
til at være med i nogle af de forskellige udvalg. 
 
Annie Kringstad vil gerne være en del af bestyrelsen, hvorfor vi har kampvalg. 
 
De nye bestyrelsesmedlemmer bliver ved skriftlig afstemning Henrik Henriksen, Frank Godsk 
og Rikke Søndergaard. Som ny suppleant Martin Rahn Fogh. 
 
Revisorsuppleant bliver Rikke Andersen og Revisionsfirmaet BDO. 
 
Lars Weirsøe forespørger kraftigt til en opgradering af vores hjemmeside, hvilket Marianne 
Gade har lovet at være behjælpelig med.  
 
Klavs Brich præsenterer nye medlemmer af sponsorudvalget som er Lisa Nilson og Flemming 
Seerup. De vil altid gerne have hjælp og oplyser, at man altid er velkommen til at give en hånd 
med.  
 
Der bliver stillet spørgsmål om, vi har overvejet at stoppe for indmelding til elevskolen pga. 
hestenes brug, ve og vel. Martin forklarer og tager helt afstand fra at vores heste ikke trives og 
ikke har det godt, men vi er godt klar over, at vi mangler elevheste og er både på udkig og i 
dialog omkring indkøb af nye elevheste. 
 
Marianne Gade foreslår ændring eller helt ny hjemmeside.  En anden savner meget bogstaver i 
ridehallen.  
 
Tina foreslår at man selv sørger for at slette sine opslag på de sociale medier, når debatten er 
afsluttet, således man ikke skal scrolle ned og ned og ned for at finde opslag.  


