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HØJRIS RIDEKLUBS VENNER 

1) Karin agerede selv dirigent. 

2) Beretning ved Karin: 

Ifølge vedtægternes § 2, er ”foreningens formål at støtte Højris Rideklub, primært med fokus på klubbens 

juniorryttere, handicapafdelingen og elevheste. Støtten vil være af økonomisk art.”  

Og det er med de 3 hovedformål, vi har prioriteret vores midler og tid i 2016. Det har været et spændende 

år, hvor vi har opnået mange af de mål, som vi har sat os for – men der er også nogle, vi har måttet lade 

følge med ind i 2017. Nu siger vi nok, at vi har 3 hovedformål, som jeg nævnte før, men der er faktisk et 

stort formål, som ligger forud for disse, og det er, at give bestyrelsen i Højris Rideklub mulighed for at 

DRIFTE uden at skulle koncentrere sig om økonomi omkring indkøb af rekvisitter til elevhesten, 

sponsorater, passive medlemmer, stævnedoteringer, rosetter osv. 

Højris Rideklubs Venner aflægger ikke et selvstændigt regnskab. Vennernes regnskab indgår i klubbens 

regnskab, men føres selvstændigt. Det bliver lavet bilagskontrol af hhv. øvrigt bestyrelsesmedlem, af Karina 

Blaabjerg, som er Højris Rideklubs interne revisor og gennemses af klubbens kasserer. Vi har selvstændig 

konto i Den jyske Sparekasse, som klubbens regnskabskontor har kigge-adgang til.  

Når vi ser på økonomien, så skylder vi jer alle en stor TAK. RIGTIG mange af jer har støttet os i vores 

arbejde, og uden jer var dette ikke muligt. Vi har i årets løb fået rigtig mange penge ind – men vi har tillige 

også givet rigtig mange ud. Vores formål er ikke at STABLE pengene, men få dem fordelt ud, hvor der er 

behov for det. Jeg vil ikke gennemgå hver enkelt post men kun i hovedpunkter:  

Vi startede året med en bankbeholdning på 36.791 kr.  

Indtægter i 2016: 

 Vi har i 2016 haft 28 passive medlemmer – en stor del heraf fra ridefysioterapien, men tæller også 

både forældre, bedsteforældre og ”venner af huset”. Vil lige benytte lejligheden til at sige, at der 

SAGTENS kan være flere.  

 Sponsorstævne: I juni måned holdt vi sponsorstævne med rigtig god opbakning. Hovedformålet 

med stævnet var, at skaffe penge til en hest til elevafdelingen. Der blev redet 20.953 kr. ind i 

dressur- og springklasserne. Agility gav 360 kr. Trillebørlotteriet indbragte 6.860 kr. I alt: 28.173 kr. 

Det er desværre ikke lykkedes at finde den helt rigtige hest endnu, og vi leder stadig. Ud over at det 

var en indbringende dag, så var det også rigtig hyggeligt. 

 Rammesponsorer: Vi har i 2016 haft 11.250 kr. i indtægt på sponsorrammerne – også her er der 

plads til flere. 

 Stævnesponsorer: 4 stk. sponsorater á 1.250 kr. = 5.000 kr. fra Haraldslund Beslagsmed 

 Øvrige sponsorater: Heden & Fjorden: 3.750 kr. Miljøfoder: 2.125 kr. (præmieskamlen) 



 Trillebør- og amerikansk lotteri: Vi har i 2016 haft trillebørlotteri ved: * Pinsestævnet (2 stk.), * 

Sponsorstævnet (1 stk.) (figurerer under sponsorstævnet samlet) * Dressurstævnet (1 stk.) * 

Springstævnet (1 stk.) Herudover har vi haft amerikansk lotteri ved juleshow og ved julefrokost. En 

samlet indtægt på: 38.035 kr. (med sponsorstævnet: 44.895 kr.)  

 Hyldgårdsmarkedet – hvor vi havde 4 ponyer med – indbragte 2.200 kr. Altså – 110 gange rundt om 

snurretoppen på Hyldgårdsskolen. - - -  

Det var dejligt mange penge IND i kassen – men som tidligere nævnt, så kanaliserer vi jo pengene UD igen.  

Udgifter i 2016: 

 10.263 kr. til elevhestene. Af større ting kan nævnes: Drikkekar, dækkener til Joe, Sunshine, Ofelia 

og Jatcel (der er flere, der har fået, men det fremgår først af 2017-regnskabet og grimer. 

 Ridefys.-afdelingen – 15.279 kr.: Vi havde fået et sponsorat på 10.000 kr. til at etablere en 

handicapvenlig dør – og resten – de 15.000 kr. er betalt af Højris Rideklubs Venner. De 279 kr. er en 

ridegjord.  

 Renovering af handicaptoilet – 3.091 kr.: I sommerferien fik handicaptoilettet en ”overhaling”. Det 

blev malet og der blev sat skabe op i stedet for puslebordet. Det gav også mulighed for, at Dennis 

kunne få et personaleskab til tøj o.lign. 

 Aktiviteter – elevafdelingen – 2.337 kr.: * Nytårstaffel med spisning i Junior-rytter-caféen (1.333,93 

kr.) – Ca. 25 børn. * Præmier til rytterlejr. * Groomingrekvisitter til striglekonkurrence på rytterlejr.  

 Springafdelingen – 24.709 kr.: * 6 stk. alustøtter + sikkerhedsholdere – sidste sending alustøtter 

således der nu er en hel træningsbane med letslæbelige støtter. * 6 stk. hvide bomme. * Maling til 

renovering af spring + nye. * 10 stk. softbomme (bruges både i elev-, handicap- og 

springafdelingen. * 5 stk. spring m/fyld, bomme mv. (12.500 kr.) * Plastvandgrav. * Trækvogn til 

bomholdere. 

  Blomster, pynt, dekoration mv. – 1.969,60 kr.: * Udendørskrukker, planter mv. * Blomsterpynt ved 

sommerferieslut og nytår. * Bordpynt. * Duge til cafeteriet mv.  

 Præmier til trillebørlotteri, dækkener til nytårscup, præmier til banetræningsstævne, kontant 

dotering v/pinsestævnet –  i alt 18.682 kr. Elevstævne: Her blev der givet rosetter og præmier til 

alle deltagende elevryttere.  

 Opstartsgebyr på profiltøj – 1.500 kr.  

 Kontorartikler, fragt, tombolalodder, kuponbøger mv. – 7.340 kr. (Tonerpatroner en stor udgift – 

mange print ifb. med aktiviteter mv.)  

 Juleshow – (efter HJRK’s tilskud) – 2.310 kr.: Købte indslag, rekvisitter (Pippi, Frost mv.) 

 Rosetter – 2.753 kr.  

 Rosetter til sponsorstævnet: 2.100 kr.  

 Rosetter til efterårsstævnet 

 Doteringer – dækket vha. præmier af Højris Rideklubs Venner: * Nytårsstævne d. 22.-24.01.16. * 30 

års jubilæumsstævne d. 14.-16.05.16. * Regionsstævne dressur d. 24.09.16. * Regionsstævne spring 

d. 29.10.16. I alt 17.325 kr.  

 Rosetter – sponsoreret: i alt for en værdi à 15.454,00 (+ Moms) Rosetter til banetræningsstævnet 

og efterårsstævnet i dressur og spring var rester fra nytårs- og pinsestævnet suppleret op med få 

rosetter.  



Saldo pr. 31.12.16: 44.772,66 kr. 

Vi i Højris Rideklubs Venner vil gerne sige bestyrelsen en stor tak for samarbejdet i årets løb. Vi synes, vi har 

haft et rigtig godt samarbejde opbygget på gensidig tillid, og vi har fået ”frie tøjler” til at arbejde med det, 

som vi finder hører under vores område. Vi vil gerne give en lille erkendtlighed til bestyrelsen, for det store 

arbejde i lægger i Højris Rideklub. …. Nu er der måske nogen, der sidder og tænker: Er det bare det, de 

bruger vores penge til, så kan jeg forsikre jer om, at det er det IKKE. Vi har selvfølgelig været ude og finde 

en sponsor af disse buketter – TAK til EGEBLOMSER i Bording for dette sponsorat. Vi håber, at vi også i det 

næste år kan skaffe en masse midler til Højris Rideklub til gavn og glæde for jer alle – vi arbejder videre 

efter vores mantra: ”Man kan højest få nej J” og Som en vis rødhåret pige – Pippi Langstrømpe - har sagt: 

”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg nok godt” 

3) Kontingent på 200 kr fastholdes 

4) Ingen indkomne forslag 

5) Karin, Helle og Birgit modtager genvalg, og alle 3 blev valgt ind til at fortsætte deres fantastiske arbejde. 

6) Eventelt: Køb billetter til Ikast Musikliv gennem Højris Rideklubs Venner. 100 kr. går til klubben for hver 

billet, der sælges.  

 

HØJRIS RIDEKLUB 

1) Jette blev valgt som dirigent 

Reglerne for indkaldelse og dagsorden til Generalforsamlingen har været overholdt, så 

Generalforsamlingen er gyldig 

17 er stemmeberettigede 

 

2) Beretning ved Formanden: 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde jer alle sammen velkommen til Generalforsamling i Højris 
Rideklub.  

Klubben i dag.                                                                                                                             
Klubben har ved udgangen af 2016 224 medlemmer mod 230 i 2015. Det vil sige, at der er sket en 
lille tilbagegang i medlemstallet.  
 
Siden sidst.  
2016 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. Dette er ikke en selvfølge, men noget som vi kan i Højris og det er vi utrolig 
stolte over. Noget som stadig fylder meget er vores økonomi. Vi kigger på hvor vi kan tjene flere 
penge samt hvor vi kan spare penge. I år har vi bl.a. undersøgt muligheden for en besparelse ved at 
skifte strøelse. Vi tog på tur til HOSK og snakkede med dem om deres erfaringer og efter at vi fik 
regnet på dette, fandt vi ud at vi ikke kan spare penge ved et skifte, da vores udgift til tømning af 
mødding er meget mindre end hvad der var tilfældet i HOSK.  



 

Vi har i årets løb afholdt mange arrangementer, bla.  

• været vært for flere stævner  
• afholdt arbejdsdage  
• junior ryttercafe  

• mini rytterdag  

• rytterlejr  

• julefrokost  
• Og sidst men ikke mindst et forrygende juleshow  

 
Status personale:  
Dennis er fortsat ansat på fuldtid i stalden. Dennis er utrolig stabil og har et stort arbejdsengagement og er 
altid villig til at hjælpe os, når vi har spørgsmål til foder eller generel trivsel ved vores heste.  
Dennis har elevundervisningen i dressur og spring om fredagen.  

Ida Olesen har elevholdene mandag, tirsdag og onsdag.  

Thalia Skovgaard har elevholdene torsdag.  

Og så har vi fortsat Charlotte Man, Karin Lindved og Kurt Christensen som tilbyder kvalificeret 
dressurundervisning for klubbens privatryttere. Karin Lindved har når hendes kalender tillader det 
privatundervisning i weekends.  

Morten Nielsen står fortsat for springundervisningen om torsdagen og da der var en efterspørgsel efter 
mere springundervisning, har Morten valgt også at tilbyde undervisning ca. hver anden søndag 
eftermiddag.  

Vi vil gerne sige en stor tak for indsatsen til dem i det forgangne år.  

Elevafdelingen har stadig udviklet sig positivt gennem 2016.  
Tusinde tak til alle de 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, om 
at det er et godt sted at være.  
Status i vores elevstald er, at vi har købt 2 nye tinkere – Zet og Zirak. Dette er 2 heste som Jette og Helle i 
fællesskab har fundet, og vi har haft dem på prøve i 6 mdr. inden vi købte dem. Disse 2 er udset til at aflaste 
og på sigt erstatte Ketil og Alabadosta. Ellers har vi stor fokus på at vores elevponyer / heste. Vi har et 
belastningsskema, hvor vi hele tiden kan holde øje med hvor meget vores heste går.  

Stævneryttere 
Højris Rideklubs stævneryttere har igen i år gjort sig bemærket på stævnebanerne i 2016 såvel nationalt 
som internationalt. Samlet set har HJRK ryttere hentet 490 placeringer hjem mod 296 sidste år og dette er 
gjort ved dels fjordheste stævner, Special olympics klasser, C og D stævner.  
Vi ønsker ALLE vores ryttere tillykke med de flotte resultater og glæder os til endnu flere flotte resultater i 
2017 



Udvalg.  
Vi vil gerne sige en stor tak til alle vores udvalg, som har ydet en stor indsats i 2016 og det har resulteret i:  

• nogle velafviklede stævner med mange startere og glade deltagere, som har resulteret i et flot overskud 
på 28.046 kr.- takket være vores stævneudvalg med Jette Flarup, Kirsten Blanke & Kamilla Jakobsen  

• et overskud på 19.388 kr. i cafeteriaet i kraft af stor aktivitet i form af fælles spisning om torsdagen, og 
det er blevet en så stor succes og der er meldt mellem 15 - 30 til spisning uge efter uge. Takket være Anne 
Mette Gjørup, Tina Pedersen og Anja Kiel 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 cafeteria kontoen også 
bliver betalt for dagligdags produkter som køkkenrulle, affaldssække, wc papir, papkrus og gratis mad til 
hjælpere og dommere til stævner m.m. samt indkøb til arrangementer, hvor indtægten ligger andetsteds i 
regnskabet.  

• Igen i år er der lavet en masse forbedringer og tiltag, som er til gavn for klubbens ryttere og brugere 
takket være et stor indsats fra HJRKs venner alias Karin Lindved, Birgit Mørup & Helle Nygaard. De formår 
år efter år at skaffe midler til klubben, som vi alle nyder godt af. I hele 2016 har de bl.a. sørget for at skaffe 
sponsor til alle vores rosetter samt skaffet ærespræmier, så klubben ikke har haft udgifter til præmier i 
kraft af doteringer. Dette er en rigtig stor gevinst for klubben. I sommer havde vi ligeledes et  

-sponsorstævne, hvor der blev redet 20.953 kr. ved sponsorridning, Agility: 360 kr. og 
Trillebørlotteri: 6.860 kr. I alt 28.173 kr. kr. hjem – alle disse penge er blevet øremærket til en ny 
elevhest.  

- Og i løbet af denne vinter har vennerne invisteret i lækre dækkener til mange af vores elevheste – 
TUSIND TAK for det.  

• Aktivitetsudvalget / festudvalget med Amanda, Lotte, Rebekka & Elisabeth i spidsen har lavet nogle fine 
arrangementer for dels vores juniorryttere her kan bl.a. nævnes rytterlejr, aktiv sommer osv. Og ellers har 
de arrangeret en rigtig god julefrokost hvor der blev dystet i Go Kart og derefter var der en rigtig hyggelig 
aften, med rigtig flot tilslutning.  

Forbedringer.  
* Renovering af ridehusbund i begge haller  
* Renovering af stien til foldene  
* Mulighed for tilkøb af udmugning ved halmheste  
* Etablering af enefolde  
* Nyt foder til alle klubbens heste, samt lavet et nyt betalingssystem for foder, dvs. man betaler for det 
foder som man bruger  
* Oprettet nye intervaller for hø, så man også her betaler for det man får  
* Indkøb af vægt til vejning af hø  
* Ny vandvogn  
* Jubilæums - Introduktionstilbud til nye opstalder  
* Ny dør til den store ridehal, samt forbedret indgangen til hallen  
 
Hjemmeside og infoskærm  
Erik Lindved er traditionen tro på posten som webmaster. Han står for al drift af hjemmesiden og 
infoskærmen. Vores hjemmeside er godt besøgt og til stor glæde for alle i og omkring klubben.  
 



De frivillige hjælpere  
Ud over bestyrelsen, udvalgene og klubbens ansatte, er der rigtig mange vigtige medspillere på banen i 
løbet af året. Det er derfor vigtigt for os, at sige tak til alle de frivillige hjælpere, der er med til at hjælpe til 
alle vores forskellige arrangementer. Det er en helt uundværlig hjælp, som er nødvendig, for at vi kan have 
en velfungerende klub.  
Vi håber, at der fortsat vil være stor opbakning fra frivillige hjælpere også i 2017 - og i skal hermed have en 
kæmpe tak for jeres indsats.  

Fremtiden  
Vi i bestyrelsen tror på en lys fremtid for Højris Rideklub.. 
Det er vigtigt for mig at sige, at al det arbejde som vi gør og de beslutninger, som vi træffer, er altid det som 
vi vurderer, er i klubbens interesse og for klubbens bedste. Fokus for bestyrelsen i 2017 er fortsat, at 
fastholde vejen mod en sund økonomi for klubben. Dette set i lyset af muligheder for forbedringer og de 
krav den nye hestelov kommer til at stille. Men så sandelig også, at fastholde og fortsætte Højris ånden. 

 

3) Gennemgang af regnskabet ved kasseren. Medlemmerne godkendte regnskabet 

Kommentar og spørgsmål til regnskabet: 

- Opfordring til at Bestyrelsen kigger ind i mulighederne for at få billigere el ved et andet el-

selskab. Der kan være mulighed for at spare en del penge. Bestyrelsen vil gå videre med det. 

- Spørgsmål til om de 3 marker, hvortil HJRK nu har afmeldt ønsket om hektarstøtte pga. for høj 

vandstand, kan blive brugbare, hvis kommunen gør noget ved åen.  

Markerne vil ikke kunne anvendes til hestehold, og vi må ikke leje dem ud, da det er 

kommunens jord. Udgifterne til at overholde kravene ved hektarstøtte er høje, da vi ikke selv 

har de fornødne maskiner, og derfor er det ikke interessant for HJRK at bibeholde 

hektarstøtten. 

- Forslag til at oprette et stævnekontingent. Det er desværre ikke længere tilladt i regionen 

               Gennemgang af budget for 2017 

4) Bestyrelsen foreslå uændret kontingent. Det blev vedtaget. 

5) Ingen indkomne forslag 

6) Torben og Maibritt modtager genvalg. Ingen andre kandidater bød ind, og Maibritt og Torben blev 

genvalgt 

7) Valg af suppleanter. Suppleanterne fra 2016 ønsker ikke genvalg. Anna og Elisabeth vil gerne stille 

op og blev valgt ind.  

8) Valg af diverse udvalg: 

Mange ønskede at fortsætte deres virke i det forskellige udvalg, og nye meldte sig på banen. Den 

opdaterede liste foreligger på HJRK’s hjemmeside. 

Forslag til at genoprette junior-udvalget. Bestyrelsen vil tage det op til overvejelse 

9) Karina vil gerne fortsætte som revisor.  

10) Eventuelt 

 

Hilsen Bestyrelsen 


