
REFERAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING i støtteforeningen Højris’ Venner 
Tirsdag d. 26. februar 2019 kl. 19.30 

 
1) Valg af dirigent: Anna Furholdt 

 
2) Bestyrelsen aflægger beretning  

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 også i 2018 har prioriteret vores midler og 
tid.   
Det har været et spændende år, hvor vi har opnået flere af de mål, som vi har 
sat os for – men der er også nogle, vi har måttet lade følge med ind i 2019.  
 
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. de 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer, af Karina Blaabjerg, 
som er Højris Rideklubs interne revisor og gennemses af klubbens kasserer. Vi 
har selvstændig konto i Den jyske Sparekasse, og denne konto har klubbens 
regnskabskontor kigge-adgang til.  
 
Når vi ser på økonomien, så skylder vi mange af jer 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.  
 
Regnskab gennemgået i hovedpunkter 
Der er bl.a. brugt penge på udstyr til elevhestene, fx grimer, lændedækner, 
dækner, saltsten, massør. Juniorcafe, juleshow, gevinster til lotteri og 
trillebørslotteri, plastik dressurhegn, pynt og voksduge til cafeteriet. 

 
 
   
 
 

3) Fastsættelse af kontingent: forslag til at det forbliver uændret på 200 kr. Blev 
vedtaget.  
 



4) Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag 
 

5) Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer: Karin, Birgit og Helle vil 
gerne tage en tørn mere, og Majbritt Rosenkilde vil gerne indtræde i 
bestyrelsen - det blev enstemmigt vedtaget.  
 

6) Evt.: ingen kommentarer. 
  



REFERAT FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Højris Rideklub 
Tirsdag den 26. FEBRUAR 2018 kl. 20.00 

 
1) Valg af dirigent: Anna Furholt blev valgt. Generalforsamlingen var blevet 

rettidigt indkaldt. 
 

2) Bestyrelsens beretning (Formand) 
 

Klubben i dag.  
Klubben har ved udgangen af 2018 146 medlemmer. Vores stald har været 
fuld i løbet af hele året og status pt. Er at vi har 7 på venteliste. Dette er noget 
som vi er utrolig stolte over – og bestemt ikke en selvfølge som rideklub. Flere 
af vores klub – kollegaer er udfordret af mangel på opstaldere.  
 
Siden sidst.  
2018 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.   
 
Vi har i årets løb afholdt mange arrangementer, bla.  

• været vært for flere stævner – desværre ikke så mange som vi gerne ville. 
Som bekendt måtte vi aflyse pga heste-herpes 

• afholdt arbejdsdage   

• Aktiv sommer  

• Sommerfest  

• Hyldgårdsmarked  

• medlemsmøder  

• 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. I årets løb har der 
været lidt udskiftning af undervisere i vores elevafdeling og de som 
underviser nu er: Daniella Rosenkilde underviser mandag og onsdag  
Mathilde Stær underviser tirsdag og torsdag.  
Dennis har elevundervisningen i dressur og spring om fredagen.  
Vi vil gerne sige jer tusind tak for jeres store engagement og vi sætter stor 
pris på at i altid er gode til at hjælpe hinanden hvis i har behov for en vikar. 
Vores elevafdeling kører rigtig godt og i løbet af året har holdene været 



fuld besat.  
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.  
Vi vil gerne sige en stor tak for indsatsen til dem i det forgangne år. Status i 
vores elevstald er, at har måttet sige farvel til Bianca og Zirak. Zirak blev 
byttet med Zet, som er en rigtig fin hest, som vi forventer kan blive meget 
nyttig i både ridefys og elevafd. Ellers har vi stadig stor fokus på vores 
elevponyer / heste. Vi har et belastningsskema, hvor vi hele tiden kan 
holde øje med hvor meget vores heste går.  
Højris Rideklubs stævneryttere har igen i år gjort sig bemærket på 
stævnebanerne i 2018 såvel nationalt som internationalt. Dette er gjort 
ved dels race stævner, Special Olympics klasser, D, C og B stævner.  
Vi ønsker ALLE vores ryttere tillykke med de flotte resultater og glæder os 
til endnu flere flotte resultater i 2019  
 
Udvalg.  
Vi vil gerne sige en stor tak til alle vores udvalg, som har ydet en stor 
indsats i 2018 og det har resulteret i:  

• nogle velafviklede stævner med mange startere og glade deltagere, som 
har resulteret i et overskud på 19.743 kr.- takket være vores stævneudvalg 
med Jette Flarup, Kirsten Blanke & Kamilla Jakobsen. Dette er desværre 
noget mindre – men det skyldes at stævner på landsplan blev aflyst pga. 
hesteherpes – og også vores pinse-stævne.  

• et overskud på 16.545 kr. 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 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. I hele 2018 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. De sørger for 
plejemidler til vores elevheste, udstyr til ridefys afdelingen, pynt og 
blomster til diverse arrangementer og meget mere. Så vi kan kun opfordre 
til at i alle hjælper med at få flere medlemmer til HJRK Venner.  

 

TUSIND TAK til Vennerne 😊  
 
 



• Aktivitetsudvalget / festudvalget med Amanda, Anna, Maria Boel, Daniella, 
Janni 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 
et par gode fester.  
Af forbedringer i årets løb kan nævnes;  
* Etablering af nye folde, imens de andre er i omdrift  
* Nyt hegn rundt om springbanen  
* Ny vandvogn  
* Nye halm og høvogne  

 

• 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  
Udover 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 
2019 - og i skal hermed have en kæmpe tak for jeres indsats.  
 
Fremtiden  
Vi i bestyrelsen tror på en lys fremtid for Højris Rideklub.  
I Bestyrelsen har vi allerede snakket om muligheden for forbedringer på HJRK 
– dette kunne være ombygning eller bygning af ny stald. I hvilket omfang og 
hvad der er muligt økonomisk vides endnu ikke – men noget som vi vil kigge 
på i det nye år. I sidste uge havde vi besøg af 2 fra Ikast Brande kommune som 
blev vist rundt og derefter deltog bestyrelsen i et møde, hvor mulighederne 
for dette projekt blev belyst og diskuteret. Dette er noget som vi vil arbejde 
videre med i det kommende år.  
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 2019 er fortsat, at fastholde en sund 
økonomi for klubben.  
Men så sandelig også, at fastholde og fortsætte Højris ånden. 

 
 

3) Godkendelse af regnskabet (Kasserer):  regnskabet blev gennemgået og 
godkendt. 
 

4) Gennemgang af budget for 2019 
 



5) Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår, at den forbliver uændret på  
300 kr. for junior og 500 kr. for senior-  det blev vedtaget.  
 

6) Behandling af indkomne forslag – ingen indkommende forslag 
 
 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer – flg. er på valg: 
Torben Zeeberg (modtager genvalg)  
Majbritt Rosenkilde (modtager ikke genvalg))  
 
Torben blev genvalgt 
Anna Furholt stillede op og blev valgt ind. 
 
Bestyrelsen består således af følgende personer: 
Torben Zeeberg 
Elisabeth Frederiksen 
Janni Sørensen 
Knud Elkjær 
Anna Furholt 
 
Bestyrelsen konstituerer sig på dets første møde.  
 

8) Valg af 2 suppleanter: Pernille Rune og Marianne Bertelsen stillede op og blev 
valgt ind.  
 

9) Valg af diverse udvalg 
 
Sponsorudvalg: Karin, Helle, Birgit og Majbritt 
 
Stævneudvalg: Jette og Kirsten 
 
Praktisk stævneudvalg: Dennis, Torben, Shannie, Paw Bertelsen og Erik, 
derudover vil Jonas Frederiksen og Ole Zeeberg gerne hjælpe lidt til uden at 
have noget ansvar for planlægning. 
 
 
Torsdagsbespisning: Anja som har kørt det i 2018, Anja fortsætter med at 
have det overordnede ansvar. 
Der bliver ikke kørt med hjemmelavet mad i øjeblikket, evt. bestilling af mad 
udefra. 
Bemanding om torsdagen: Anja, Daniella og Dorthe  
Forslag om at lave opslag på Facebook 
 
Cafeterie v. stævner: Anne-Mette (ansvarlig), Mette Borrisholt og Dorthe 
Zeeberg. 
 



Aktivitetsudvalg: Maria Boel og Danielle Rosenkilde vil evt. stå for det 
overordnede ansvar for ridelejeren, de skal dog spørgers når vi kommer 
tættere på, da det ikke er sikkert at det passer ind i deres arbejdsplan. Der 
skal bruges flere medlemmer, henvend dig endelig til bestyrelsen, hvis du har 
lyst til at være med til at arrangere, aktiv sommer, julefrokost osv. 
 

10) Valg af revisor for 2018: Karina Blåberg vil gerne genopstille, og hun blev           
valgt ind. 
 

11) Eventuelt – stor tak til ”Højris Venner” 
 


