
Referat Generalforsamling i Højris Rideklub. 

Torsdag d.20/2-2020 

1) Valg af dirigent: Majbritt blev valgt og kunne meddele at generalforsamlingen 

var blevet rettidigt indkaldt.  

2) Bestyrelsens beretning (Formand) 

Klubben i dag. 

Højris Rideklub har ved udgangen af 2019 143 medlemmer. Stalden har mere 

eller mindre været fyldt hele tiden. Dette er vi virkelig glade for – og bestemt ikke  

en selvfølge som Rideklub. I disse tider hvor andre klubber kæmper med mangel 

på opstaldere. 

Siden sidst. 

2019 har været et år, hvor der har været en del om rokering i bestyrelsen. Hvilket 

har gjort og stadig gør, at vi alle lige skal havde tid til at finde ud af hvordan vi 

gør. Men når det så er sagt, har det da alligevel budt på mange spændene og 

udfordrende opgaver, og det er som altid kendetegnet for Højris, at vi står 

sammen og trækker i samme retning, når vi har nogle opgaver der skal løses.    

Det er noget vi kan i Højris og det er vi utrolig stolte over. 

Vi har i årets løb afholdt mange arrangementer, bla. 

- Været vært for stævner  

- Afholdt arbejdsdage. 

- Aktiv sommer. 

- Hyldgårdsmarked. 

- Medlemsmøder. 

- Rytterlejr 

- Julefrokost. 

- Sponser stævne (stor tak til vennerne) 

- Og til sidst et forrygende Juleshow. 

Investeringer 

- Tag lille hal 

- Tag hvid stald 

- Bunde i ridehuset 

- Dør til lille ridehus 

- Kravlegård (materialer har vi, mangler dog hjælpere) 

- Vindue til hvid stald (vi har vinduet, mangler dog hjælpere) 

- 4 bord/bænkesæt, som Mette Borrisholt har skaffet via. hendes arbejde. Vi vil 

gerne sige stor tak Mette. 

Så rigtig mange store projekter er der blevet lavet. 

 



Status personale 

Dennis er ansat på fuldtid i stalden. Dennis er meget stabil og smider gerne hvad 

han har i hænderne for at hjælpe os alle. Det skal han havde en stor tak for. Der 

har været lidt udskiftning af undervisere i vores elevafdeling og de som 

underviser nu er Daniella om mandagen, Mathilde tirsdag og torsdag. Nynne om 

onsdagen. 

Dennis har dressur og springundervisningen om fredagen. Vi vil gerne sige 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 med venteliste. Og så har vi fortsat 

Charlotte Man, Karin Lindved, som tilbyder eneundervisning i dressur. Kurt 

Christensen har desværre valgt at stoppe som underviser hos os, men i stedet 

har vi fået exam. Berider Marie Witt Poulsen, som er blevet taget godt imod. 

Morten Nielsen har springundervisningen om torsdagen. Vi vil gerne sige en stor 

tak til alle underviserne og for jeres store engagement. 

Elevafdelingen  

Status i elevstalden er, at elevskolen går godt og vi har stadig ventelister. Vi har i 

år købt Sam og Lille Per og Ramses, men vi har også solgt Cusqu.  Vores elevheste 

har det godt, men størst delen af dem er også ved og være nogle ældre sager. Vi 

har lavet et gennemsnit på vores egne elevheste, som er på 17,8 år. Sam og Zig 

trækker statistikken lidt ned, da Sam kun er 4 år og Zig er 5 år.  

Vi har stor fokus på belastningsskemaet, hvor vi hele tiden kan holde øje med 

hvor meget vores heste bruges. 

Højris rideklubs stævneryttere har igen i år, gjort sig bemærket på 

stævnebanerne i 2019. Vi ønsker alle vores ryttere tillykke med de flotte 

resultater og glæder os til endnu flere flotte resultater i 2020. 

Udvalg  

Vi vil gerne sige en stor tak til vores udvalg, som har ydet en stor indsats i 2019 

og det har resulteret i: 

- Velafviklede stævner med mange starter og glade deltagere. Og hvor der er 

blevet lavet klasser for de mindre rutinerede ekvipager, med stor opbakning. 

Takket være vores stævneudvalg med Jette Flarup og Amanda.  

 

- 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 Karin 

Lindved, Birgit Mørup, Helle Nygaard og Majbritt Rosenkilde. De formår år 

efter år at skaffe midler til klubben, som vi alle nyder godt af. I hele 2019 har 

de bl.a. sørget for at skaffe sponser til alle rosetter og ærespræmier, så 

klubben ikke har haft udgifter til præmier i kraft af doteringer. Desuden har 



de skaffet 50.000 kr. hjem i år, hvor elevhestene har fået 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 ☺ 

 

- Aktivitetsudvalg/festudvalg hvor Amanda, Anna, Maria, Daniella og Janni har 

lavet nogle fine arrangementer for dels vores juniorryttere, her kan bl.a. 

nævnes rytterlejr, aktiv sommer osv. Og ellers har de arrangeret nogle gode 

fester. 

 

- Hjemmeside  

Erik Lindved er traditionen tro på posten som webmaster. Han står for alt drift 

af hjemmesiden. Vores hjemmeside er godt besøgt og til stor glæde for alle i 

og omkring klubben. 

 

- Frivillige hjælper 

Udover bestyrelsen, udvalgene og klubbens ansatte, er der rigtig mange 

vigtige medspillere på banen i løbet af året. Vi vil gerne sige stor tak til alle de 

frivillige hjælpere, som er med til at hjælpe til de forskellige arrangementer i 

løbet af året. Det er en nødvendig hjælp, for at havde en velfungerende klub. 

Vi håber, at der fortsat vil være en stor opbakning fra jer frivillige hjælpere 

også i 2020. Vi arbejder desuden videre på at få lavet en jobbank, hvor vi 

håber på at kunne trække på enu flere frivillige hænder i fremtiden. I skal 

havde en kæmpe tak for indsatsen i 2019. 

 

- Vi i bestyrelsen tror på en fremtid for Højris Rideklub. 

Vi har taget hul på vision Højris rideklub, som er et rigtig spændene projekt, 

hvor vi vil søge penge til ny stald. Et projekt vi tror på der lykkes. 

Det er vigtigt for mig at sige, at alt det arbejde som vi gør og de beslutninger, 

som vi træffer, er altid det som vi vurdere, er i klubbens interesse og for 

klubbens bedste. Fokus er fortsat i 2020, at fastholde en sund økonomi for 

klubben. Men også at fastholde og fortsætte Højris ånden. 

 

3) Godkendelse af regnskabet (kasserer) Regnskabet bel gennemført og 

godkendt. 

 

4) Gennemgang af budget 2020 

 



5) Fastsættelse af kontingent, bestyrelsen forslår, at den forbliver uændret, og 

det blev vedtaget. 

 

6) Behandling af indkomne forslag. 

 

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer – flg. Er på valg                                                                                

Anna Furholt – Modtager ikke genvalg                                                                             

Knud Elkjær – Modtager ikke genvalg                                                                        

Marianne Bertelsen – Modtager genvalg                                                                

 

Marianne Bertelsen blev genvalgt. 

 

Bestyrelsen består således af; 

Marianne Bertelsen 

Torben Zeeberg 

Vicki Høj Jørgensen 

Nynne Suzet Kristensen 

Janni Midtgaard 

Bestyrelsen konstituerer sig på det første møde.                                                                          

8) Valg af 2 suppleanter Marlene Juhl Steinicke og Helle Maagaard. 

 

9) Valg af diverse udvalg 

 

Sponser udvalg: Karin, Helle, Birgit og Majbritt 

 

Stævneudvalg: Jette og Amanda, Laura 

 

Praktisk udvalg: Dennis, Torben, Paw, Erik, Shannie. 

 

Cafeterie v. stævner: Anne-Mette (Ansvarlig), Mette Borrisholt. Helle Mågaard 

og Irene hjælper praktisk. De vil rigtig gerne havde flere hjælpere ☺ 

 

Vision HJRK: Karin, Marianne, Torben, Dennis, Jette, 

 

Rytterlejr: Dorthe, Marianne, Pernille, Mette, Marlene. 

 

10) Valg af revisor for 2020 

Karina Blåbjerg – Modtager ikke genvalg. Britt Zeeberg Pedersen. 

 

11) Evt. STOR TAK TIL ALLE OG IKKE MINST HØJRIS VENNERNE. 

 


