
Referat af ordinær generalforsamling i Højris Rideklub d. 
29.02.16: 
 
1. Valg af dirigent: 
Karina Blaabjerg blev foreslået – og blev enstemmigt valgt.  
 
2. Bestyrelsen aflægger beretning: 
Formand Maibritt Rosenkilde bød velkommen til generalforsamling i Højris Rideklub og aflagde 
bestyrelsens beretning. 
 
”Klubben havde ved udgangen af 2015 230 medlemmer mod 221 i 2014 – altså en meget lille 
nedgang i antal elever. 
Året 2015 har været et år, som har budt på rigtig mange spændende og udfordrende opgaver, og 
det er som altid kendetegnende for Højris, at vi står sammen og trækker i samme retning, når vi 
har nogle opgaver, som skal løses. Det er ikke en selvfølge, men noget som vi kan i Højris, og det er 
vi utrolig stolte af. Vi kigger på, hvor vi kan tjene flere penge, og hvor vi kan spare penge. 
 
Af tiltag i årets løb kan nævnes: LED-belysning i vore ridehaller og i rytterstuen. Dette var en stor 
investering for klubben, men en klar forbedring og på sigt en post, hvor vi vil spare en del penge. 
Der er forhandlet nye foderpriser hjem, så de opstaldere, som benytter naturmusli fremadrettet 
vil få en prisreduktion i opstaldningsregningen. 
 

 Etableret sti så man kan gå tørskoet til den store hal 

 Ny dør til rytterstuen 

 Renovering af ridehusbund i begge haller 

 
I årets løb er der afholdt mange arrangementer – bl.a.: 

 Været vært for flere stævner (D- & E-stævner). 

 Afholdt arbejdsdage. 

 Klubmesterskab 

 Junior-rytter-café 

 Minirytterdag 

 Rytterlejr 

 Julefrokost 

 Og ikke mindst et forrygende juleshow. 
 
Personale: 
Dennis Christensen er fortsat ansat på fuld tid (37 timer) i stalden. Han har et stort 
arbejdsengagement, og er altid villig til at hjælpe, når der er spørgsmål til foder eller generel 
trivsel hos hestene. Han har endvidere elevundervisningen mandag og fredag, og fredag har han 
ligeledes et elevspringhold. 
Kathrine Sumborg valgte at opsige sin stilling i elevafdelingen pga. arbejde i udlandet og 
efterfølgende studier. Hun blev erstattet af Ida Olesen. 
Shannie valgte at stoppe som underviser på elevholdet torsdag af helbredsmæssige årsager med 
udgangen af januar 2016. Hun er blevet erstattet af Thalia Skovgård.  
Vi har fortsat Charlotte Man, Karin Lindved og Kurt Christensen, som tilbyder kvalificeret 
dressurundervisning for klubbens privatryttere. Da der er stor efterspørgsel på dressur-



undervisning, har Charlotte derfor pr. 01.01.15 valgt at oprette hold fredag eftermiddag, og Karin 
har, når hendes kalender tillader det, privatundervisning i weekenderne. 
Morten Nielsen står fortsat for springundervisningen om torsdagen, og da der har været stor 
efterspørgsel efter mere springundervisning, har Morten valgt også at tilbyde undervisning ca. 
hver anden søndag eftermiddag. 
 
En stor tak til for indsatsen til de, der nu er stoppet som underviser, og til dem som vi stadig har 
glæde af.  
 
Elevafdelingen: 
Elevafdelingen har også i 2015 udviklet sig positivt. Dennis har oprettet hold fredag eftermiddag 
primært for elevryttere, hvilket er en stor succes – Tusind tak til Dennis for at ville forlænge 
arbejdsugen med et par ekstra timer.  
 
Samlet set kan vi konkludere, at det har været et godt år i elevafdelingen med øget aktivitet og 
positiv tilgang. 
 
Tusind tak til alle ansatte i elevafdelingen, hjælpere og i særdeleshed til underviserne. I har store 
aktier i, at der er positiv vækst i elevafdelingen, og at elever & forældre trives, er tilfredse og 
kommer med ros og tilkendegiver, at Højris er et godt sted at være. 
 
Stævneresultater: 
På stævnefronten har Højris Rideklubs stævneryttere også i 2015 gjort sig markant bemærket på 
stævnebanerne – såvel nationalt som internationalt.  
Samlet set har Højris-rytterne redet 296 placeringer hjem mod 183 sidste år. Placeringerne er 
erhvervet dels ved D- og C-stævner, fjordhestestævner samt Special Olympics-klasser. (228 
placeringer, hvis der ses bort fra fjordhestestævner). 
 
Alle rytterne ønskes tillykke med de flotte resultater. Vi glæder os til endnu flere flotte resultater i 
2016. 
 
Udvalg: 
Stor tak til alle Højris Rideklubs udvalg, som har ydet en stor indsats i 2015, hvilket har resulteret i: 
 

 Stævneudvalg: 
Velafviklede stævner med mange starter og glade deltager, hvilket har resulteret i et flot  
overskud på 34.097 kr. – takket være vores stævneudvalg med Jette Flarup, Kirsten Blanke,  
Kamilla Jakobsen, Berit Visholm og Liselotte Knudsen. 

 

 Cafeteriaudvalg: 
Cafeteriet har generet et overskud på 22.763 kr. i kraft af stor aktivitet med bl.a. fællesspisning om 

 torsdagen, og det er blevet en så stor succes, og der er meldt mellem 20-30 til spisning uge efter  

uge. Takket være Anne Mette Gjørup, Tina Pedersen og Karina Meedom samt de faste hjælpere  

som skiftes til at bemande køkkenet om torsdagen.  

Overskuddet i cafeteriet er dog større end tallene viser, da der ud fra cafeteriakontoen også bliver  

betalt for dagligdags produkter så som køkkenrulle, affaldssække, toiletpapir, papkrus og gratis  

mad til hjælpere og dommere til stævner m.m.  samt indkøb til arrangementer, hvor indtægten 

ligger andetsteds i regnskabet.  



 

 Sponsorudvalget (Højris Rideklubs Venner): 
Atter i år er der lavet en masse forbedringer og tiltag, som er til gavn for klubbens ryttere og 

brugere takket være en stor indsats fra HJRK Venner alias Karin Lindved, Birgit Mørup & Helle 

Nygaard. De formår år efter år at skaffe midler til klubben, som vi alle nyder godt af.  

 

 Aktivitetsudvalget: 

Med Maria Boel i spidsen, har aktivitetsudvalget lavet nogle rigtig fine arrangementer. 

Hjemmeside og infoskærm: 
Erik Lindved er traditionen tro på posten som webmaster. Han står for al drift af hjemmesiden og 
infoskærmen. Klubbens hjemmeside er godt besøgt og til stor glæde for alle i og omkring klubben. 
 
Frivillige hjælpere: 
Udover bestyrelsen, udvalgene og klubbens ansatte, er der rigtig mange vigtige medspillere på 
banen i løbet af året. En stor tak til alle de firvillige hjælpere, der giver en hånd til alle vore 
forskellige arrangementer. Det er en helt uundværlig hjælp, som er nødvendig, for at vi kan have 
en velfungerende klub. 
 
Vi håber, at der også i 2016 vil den store opbakning fra frivillige hjælpere – og en KÆMPE tak for 
indsatsen. 
 
I bestyrelsen tror vi på en lys fremtid for Højris Rideklub, og det er vigtigt at sige, at al det arbejde, 
som vi gør, og de beslutninger vi træffer, er altid det, som vi vurderer, er i klubbens interesse og 
for klubbens bedste.  
Fokus for bestyrelsen i 2016 er fortsat at fastholde vejen mod en sund økonomi for klubben. Dette 
set i lyste af muligheder for forbedringer og de krav den nye hestelov kommer til at stille, og også 
at fastholde og fortsætte Højris-ånden. 
 
Slutteligt en opfordring til alle om, at hvis man har spørgsmål til bestyrelsen, noget man er 
utilfreds med, har en anden løsning på eller lignende, at man kontakter bestyrelsen i stedet for 
”staldgangssnak”. Problemer kan kun løses, hvis man har kendskab til dem.” 
 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse: 
Kasserer Knud Elkjær gennemgik det reviderede årsregnskab 2015.  
Årsregnskabet er udfærdiget af ”Heden & Fjorden”, reg.revisor Johan Juhl Thomsen. 
 
Årsregnskabet udviste et overskud på 186.073 kr., hvilket må betegnes som tilfredsstillende.  
På gældssiden er der også fremgang at spore, og bestyrelsen arbejder med en meget stram 
økonomistyring, for at styrke klubben.  
 
Regnskabet gav udelukkende anledning til opklarende spørgsmål, og generalforsamlingen 
godkendte regnskabet.  
 
Endvidere gennemgik kassereren budgettet for 2016, og pointerede vigtigheden af, at alle betaler 
fakturaer for såvel undervisning som opstaldning til tiden. 



Fastsættelse af kontingent: 
Kontingent – junior kr. 300 / pr. år. 
Kontingent - senior kr. 500 / pr. år. 
Kontingent - passiv kr. 200 / pr. år. 
 
Disse beløb er uændrede. 
 
5. Behandling af indkomne forslag: 
Forslag fra Erik Lindved om at ordlyden i klubbens vedtægter vedr. annoncering af 
generalforsamling ændres til: 
Generalforsamlingen skal meddeles klubbens medlemmer på klubbens hjemmesiden med 3 ugers 
varsel. 
Forslaget blev godkendt. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.: 

 Knud Elkjær Jensen (modtager genvalg) 

 Maria Boel Pedersen (modtager genvalg) 

 Dennis Langvad (modtager ikke genvalg) 
 
Der skal vælges 2 – en skal sidde 1 år – en skal sidde 2 år. 
Valgt blev: 

 Torben Zeeberg  

 Anne Mette Gjørup 
 

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. 
 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 
1. suppleant: Simone Jensen. 
2. suppleant: Kathrine Burmeister. 
 
8. Valg til diverse udvalg: 
Stævneudvalg: 

 Jette Flarup 

 Kamilla Jakobsen 

 Kirsten Blanke Jensen 

 Liselotte Knudsen 

 Forslag: Thalia Skovgaard 
 

Praktisk stævneudvalg (Før-stævne-udvalg): 

 Dennis Christensen 

 Shannie Jensen 

 Erik Lindved 

 Torben Zeeeberg 
 

Cafeteriaudvalg: 

 Tina Petersen 

 (Sola Nygaard)??? 

 Der mangler pt. et medlem af udvalget. 



 
Sponsorudvalg: 

 Birgit Mørup 

 Helle Nygaard 

 Karin Lindved 
 

 
Fest- & aktivitetsudvalg: 

 Maria Boel 

 Lotte Vad 

 Rebekka Frederiksen 

 Elisabeth Frederiksen 

 Simone Jensen 
 
2020- & bygningsudvalg: 

 Dennis Langvad 

 Dennis C. 

 Jette Flarup 

 Torben Zeeberg 
 
Torsdagsmad: 

 Anja Kiel 

 Birgit Ulrich 

 Cita Langvad 

 Tina Petersen 

 Simone Jensen 
 
9. Valg af revisorer: 

 Karina Blaabjerg 
 
10. Eventuelt: 
Bestyrelsen efterlyste nye tovholdere til de årlige klubmesterskaber, efter det tidligere team 
(Karina Blaabjerg og Karin Lindved) har valgt at trække sig fra opgaven.  
Der har været en del negative meningstilkendegivelser omkring det nuværende koncept, og det 
har medført en negativ stemning – i stedet for en god dag. 
Bestyrelsen tager til overvejelse, hvad der skal ske mht. klubmesterskaberne, og om de evt. skal 
holde pause i 2016 – evt. afholde et stævne i stedet for.  
 
Derefter hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 
/Referent: Karin Lindved 
 


