
Favrskov Rideklub 

Generalforsamling 13.marts 2018  

 

Velkomst ved Marie og præsentation af revisor Svend Åge Rasmussen fra Byens 

revisor firma. Der udpeges stemmetællere, Susanne, Gitte og Louise. Valg af 

dirigent, Svend Åge Rasmussen.  

Formandens beretning: 

Bestyrelsen og jeg havde fra starten en målsætning om, hvordan vi ville drive 

klubben. 

1. Elevtallet skulle hæves med 20-30 elever – Status: Det er lykkedes! 

 

2. Nye tiltag for at skabe mere socialt samvær mellem elever, forældre og 

private opstaldere. 

Tiltag: Vi startede springhold tirsdage og onsdage - for hhv. rideskolen og private 

– det blev senere fuldt op med tilbud og mulighed for fællesspisning. 

I løbet af sommeren var det fra campingvognen Dorrit og Lone lavede mad – og 

senere på året i Rytterstuen. Det har været en stor succes med socialt samvær og 

gode dialoger på tværs – mellem klubben, forældre og elever. 

Tak for det! 

Vi ville også gerne tilbyde lidt anderledes aktiviteter, end blot at sidde på hesten. 

Det blev til Ground work – at arbejde med hesten fra jorden. Med hjælp fra 

Charlotte (privat opstalder) var der mulighed for undervisning til de ryttere, der 

ønskede det. Hele indtjeningen gik til klubben – en stor tak for det Charlotte! 

Ligeledes gennemførte vi ”Hestens dag” med klargøring af hesten til et stævne. 

Gennemført af Grete Haustein- klargøring af hest til stævne. Katrine vidste 

dressur og Signe med Military 

 

Det har været vigtigt for bestyrelsen, at vi har aktiviteter for alle – og det er 

vigtigt for mig, at så mange som muligt har lyst til at deltage. 

 

Vi har endvidere deltaget med heste og trækture: på Lilleå markedet, ved Rema 

1000 og i Gågaden ved juletid. 

Vi er lykkedes med det hele. Men ikke uden jeres hjælp. Tak for det! 

 



3. Bestyrelsens mål var også, at få etableret nye dressurbaner. Det har vi fået 

med en stor hjælp fra Ridecentert /Dorrit og Jørgen. Men også en stor hjælp 

fra mange af klubbens medlemmer til maling af brædder til dressurhegn mm.  

Vi har også haft udfordringer – i starten, især omkring stævner. Det daværende 

stævneudvalg ”gik af” uden varsel. Men vi fik hurtigt startet et nyt udvalg op – 

næsten på bar bund. Men med Gerd’s hjælp og erfaring på området kom tingene 

i gang. Med det resultat, at vi i dag har et rigtigt godt stævneudvalg, med styr på 

tingene.  

Jeg vil gerne sige tak til ALLE udvalg.  I er med til at gøre klubben til det, den er i 

dag! 

Tak til alle hjælpere, undervisere og forældre, som kommer uge efter uge til 

ridning. 

Tak til Dorrit og Jørgen for det gode samarbejde – en tak til Lokalavisen Favrskov 

for en god kontakt og fin omtale. En tak til vore sponsorere – Gulerodskongen i 

Randers, Aveve hestefoder (tak Rikke Grøn) og ikke mindst Rema 1000 i Hadsten. 

Vi har også fået ny hjemmeside som Jesper Mikkelsen og 

Kirstine har været med til at få sat op og den er bare fuldstændig  

opdateret nu så alle informationer findes på hjemmesiden 

Mange tak for hjælpen. 

Så har vi fået et samarbejde med de 3 klubber i Favrskov 

Hinnerup – Thorsø og Midtjysk Hammel hvor vi skal arbejde om flere tiltag, så 

som 25 års reglen som vil vi have afskaffet. Vi ønsker ligeledes at etablere et 

samarbejde omkring stævner og vil arbejde på at fremme ridesporten i Favrskov 

Der er planlagt møde med Kultur/fritid den 11-4 2018 

Vi går et spændende år i møde og ser frem til at samarbejde med Jer alle. 

Gennemgang af økonomien og fremlæggelse af regnskab ved Svend Åge 

Rasmussen. 

Den siddende kassere har ikke underskrevet regnskab. Der stemmes om 

godkendelse af regnskab med forbehold. Den siddende kassere har 2-4 uger til at 

underskrive. Den siddende bestyrelse er forpligtet til at få godkendelse af 

regnskab bragt i orden.  

 



Godkendelse med forbehold: 13 Stemmer 

Ekstraordinær generalforsamling: 5 Stemmer 

Eftersom den siddende kassere ønsker at fratræde, skal der gerne vælges en ny. 

Kasseres funktion gennemgås af svend Åge Rasmussen. Der rejses et forslag om 

at 2 medlemmer fra bestyrelsen skriver regninger ud og taster disse ind. Eller der 

findes en ekstern kassere, mod betaling, hvor Svend Åge Rasmussen er med på 

sidelinjen. Medlemmerne spørges på generalforsamlingen om der er nogle der 

har lyst til og erfaring med kassere funktionen. Eva Christensen melder sig.  

Der skal vælges 1-2 nye bestyrelses medlemmer ind i bestyrelsen. Valgt ind er 

Anja Hougaard og Mette Rosenlund. Som suppleanter til bestyrelsen vælges 

Terje Kleppe og Ulla Kjer. 

 

EVT:  

Der er et stort ønske fra medlemmerne om et budget for 2018. Dette vil Svend 

Åge Rasmussen udarbejde.  

Der efterspørges om flere elevheste. Der oplyses at der arbejdes på sagen og at 

der er planer om 2-3 stk mere. 

Flere forældre efterlyser hjælp i stalden til opsadling af heste. Dette kan ikke 

garanteres da der tit er meget travlt på disse tidspunkter. Men det vil prioriteres 
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Den nye bestyrelse: 

Formand: Inge Marie Nielsen (Genvalgt) 

Næstformand: Line Bidstrup Jørgensen (Genvalgt) 

Øvrige medlemmer: 

Sandy Calderon (Genvalgt) 

Birgitte Heegaard (Genvalgt) 

Mette Rosenlund 

Anja Hougaard 

 Bogholder: Eva Christensen  

Suppleanter: 

Terje Kleppe 



Ulla Kjer 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


