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Referat af ordinær generalforsamling i Højris Rideklub venner, torsdag den 24/2-2022 

1. Valg af dirigent. 

Janni er valgt 

 

2. Bestyrelsen aflægger beretning v. 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.” 

 

Vennerne finder sponsorer af præmier og rosetsponsorer, ansøgninger til fonde og andre, 

der kan bidrage med noget til Højris Rideklub.  

Herudover arbejder de også i forbindelse med stævner, på at gøre Højris Rideklubs stævner 

bare en ”tand” bedre, end øvrige klubbers stævner.  

Formålet med vennerne er at give bestyrelsen mulighed for at drifte, så de ikke også skal 

koncentrere sig om økonomi omkring indkøb af rekvisitter til elevhesten, sponsorater, 

passive medlemmer, stævnedoteringer, rosetter mm. 

 

Højris Rideklubs Venner aflægger ikke et selvstændigt regnskab. 

Vennernes regnskab indgår i klubbens regnskab, men føres selvstændigt. 

Det bliver lavet bilagskontrol af bestyrelsesmedlemmer i Højris Rideklubs Venner og af 

Britt Zeeberg Pedersen – TAK for det – Britt er Højris Rideklubs interne revisor. 

 

Vennerne takker alle der bidrager og støtter dem, uden den store støtte de modtager, er 

deres arbejde ikke muligt.  

 

Vennerne startede året med en bankbeholdning på: 

27.879,19 kr. pr. 01.01.21. 

Og sluttede med: 

44.725,73 kr. pr. 31.12.21. 

 

Passive medlemmer: 

Vi har i 2021 haft 49 passive medlemmer á 200 kr. (mod 40 i 2020) = 9.954,50 kr. 

Medlemmerne er en god del fra ridefysioterapien, men vi har fået rigtig mange 

forældre med, og også en flok ”venner af huset” – MEN der er SAGTENS plads til 

flere. 

 

Vennerne står for at udlejning af elevskabe, 16 stk. i alt, og der er et par skabe ledige, hvis 

nogen kunne tænke sig at leje et. Udlejning af skabe har givet en indtægt på 4.804,25 kr. 

 

Ramme-, præmieskammel- og stævnesponsorer: 

Der har i 2021 været en indtægt på 21.225 kr. på sponsorrammerne, stævnesponsorer 

samt præmieskammelsponsorater. 
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Trillebørlotteri, julekalender, salg af juledekorationer og ”Børnehjælpsdagens støttelotteri: 

Alle disse aktiviteter gav en samlet indtægt på 29.494,50 kr. 

Til præmier til lotterierne, stævnepræmier, dommergaver og goodiebags mv. var der 

en samlet udgift på 15.972,93 kr. 

 

Diverse indtægter: 

Diverse-indtægt på 1.333,75 kr. – denne omfatter vennernes brugt-biks, hvor 

Der er blevet solgt sikkerhedsveste, tøj, støvler og tørklæder. 

 

Hyldgårdsmarked: 

Vennerne har været på Hyldgårdsmarked og solgt trækture á 20 kr. – og der blev 

der også solgt tørklæder til fordel for Vennerne – I alt 3.478 kr. 

 

Hvad er pengene blevet brugt til? 

Diverse – 12.840 kr.: 

Her kan bl.a. nævnes: 

• Trailer til 4.085 kr. (til bl.a. at hente brændstof til traktor mv., kørsel til 

genbrugspladsen osv. 

• 2 whiteboardtavler – til elevafdelingen (hænger i laden) 

• Sammenklappelige sadelholdere 

• Dækkenholdere 

• Bogstaver til kravlegården, 

• 10 stk. rød/hvide trafikkegler 

• Skab til elevhestenes plejemidler 

• Håndsprit 

• Maling til sekretariatet udvendig 

• Striglekasser 

 

Udstyr og plejemidler til elevhestene – 18.358,50 kr.: 

Her kan bl.a. nævnes: 

• RIGTIG mange plejemidler  

• Dækkener – 11 stk.  

• Grimer – MANGE grimer og grimemærker. 

• Halestropper 

• Sadel til Pinky Pie og Sunshine  

• 12 transportvandkrybber (ifb. med frostsprængning i 2020) 

• Gjorde og gjordovertræk 

 

• Stigbøjler og stigremme 

• Sadelpads 

• Osv. 
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Præmier mv. –15.972,93 kr. 

Sløjfer til alle stævner, goodiebags og gave til dommer 

 

Rytterlejr –2.272,35: 

• Præmier. 

• Slikposer. 

• Grooming rekvisitter. 

• Rosetter 1.515 kr. 

 

Blomster, pynt, dekoration mv. -1.112,72 kr.: 

• Planter til udendørskrukker mv. 

• Bord- og banepynt ved stævner. 

• Udendørsbelysning til jul. 

 

Kontorartikler, fragt mv. 553,29 kr. 

Beløbet dækker: 

• Kontorartikler. 

• Lamineringslommer. 

• Papir. 

 

Netbank gebyr og mobilepay –1.593,57 kr. 

 

I 2021 søgte vennerne om et sponsorat fra SparNord fonden og modtog 10.000 kr. - 

øremærket til 2 stk. sadler.  

 

På ønskelisten til det kommende regnskabsår: 

• Sponsorstævne i juni måned (evt. med sommerfest) 

• Etablering af skråparkeringsplads 

• Etablering af fliseprojekt og overdækket terrasse foran cafeteria vha. 

fondsmidler. 

 

• Aktiviteter for juniorryttere – der er lavet aftale med fysioterapeut om trænings tilbud for 

ryttere. Herudover er der planer om at få en dommer ud til programtræning 

• Ponyridning for børn – a la Hyldgårdsmarkedet, hvor børnene får en længere 

ridetur på ponyerne og en lille snack. 

 

Højris Rideklubs Venner takker bestyrelsen med blomster, (sponsoreret af Egeblomster), 

for et godt samarbejde i årets løb. 

 

De slutter af med at meddele, at de forsat ønsker at arbejde til gavn og glæde for jer alle. 
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3. Fastsættelse af kontingent: 

Uændret: 200 kr. pr. år. 

 

4. Behandling af indkomne forslag  

Ingen forslag er indkommet 

 

5. Valg af formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Birgit Mørup, Maibritt Rosenkilde og Karin Lindved – Modtager genvalg 

Helle Nygaard ønsker ikke genvalg 

 

Nyt medlem: Anne Mette Gjørup er valgt ind 

 

 

6. Evt. 

Ingen punkter 

_______________________________________________________________________________ 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Højris Rideklub, torsdag den 24/2-2022 

1. Valg af dirigent. 

Birgit er valgt 

 

2. Bestyrelsens beretning v. næstformand Janni  

Højris Rideklub har ved udgangen af 2021 136 medlemmer.  

Vi har haft endnu et år, hvor vi har været ramt af Covid 19. Dette har medført nedlukning i 

kortere perioder af ridefysioterapi, og der har været færre rytter på holdene. Herudover har 

vores elevafdelingen også været lukket ned. 

Det første halve år af 2021 bød på en næste tom hvid stald. 

Pr. 1/8-2021 ansatte vi berider Emma Munkesø som daglig leder og allerede i september 2021, 

kunne vi melde om fuld stald. Der er på nuværende tidspunkt venteliste til både ny stald og 

hvid stald. 

Vores ønsker til den daglige leder, var en der ønsker at arbejde med bredden i sporten, således 

både private opstalder, elevafdelingen og klubbens medlemmer får glæde af det i form af 

kvalificeret undervisning, nye tiltage og arrangementer. Vi syntes Emma er et rigtig godt match 

til HJRK, og vi glæder os til det forsatte samarbejde, så vi kan blive ved med at udvikle os som 

klub. 
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2021 har budt på mange spændende og udfordrende opgaver. I HJRK er kendetegnet, 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. 

I slutningen af 2021 modtog klubben Dansk Rideforbunds certificeringer indenfor sikkerhed, 

elevskole og bæredygtighed. 

 

Investeringer i 2021: 

- Varmepumpe i sekretariat 

- Ny dør lille ridehus 

- Nye bunde i ridehallerne 

- Gavl i lille ridehal lukket 

- AP har ordnede alle rør i hvid stald, så vi kunne åbne stalden op igen. 

- Renovering af harve 

- Udbedring af gulv i elevstalde 

- Købt hængsler til låger i alle elevstalde 

- Udvidelse af 3 bokse i hvid stald 

- Ny lås til ny stalds sadelrum 

- Knust tegl i gårdspladsen  

- Lys i stor hal skiftet til led 

- Ekstra spiltov plads i hvid stald. 

- Reparation af minilæsseren; ny motorophæng, udstødning, lovpligtig service. 

- Belægning ved trillebør parkering 

- Nyt hø rum 

- Gennemgang af alle vankopper og skiftet ventiler i elevstald. 

- Flyttet el skab om på siden af hvid stald 

-  

Status personale 

Marie Louise valgte medio 2021, at opsige sin stilling pga. sygdom. Dette betød, at vi 2 ½ 

måned stod uden personale.  

Tak til alle der bød ind og hjalp med at holde stalden kørende. Heldigvis havde vi også nogle 

dygtige piger i stalden, som havde lyst til at få et sommerferiejob. 

Emma blev ansat pr. 1. august som daglig leder. 

Malou blev ansat pr. 1. august som staldmedarbejder. 

Anita blev ansat pr. 1 september som staldmedarbejder. 

Vi har en del praktikanter i løbet af ugen. Alle gør et godt stykke arbejde. Vi er glade for at 

kunne give så mange unge mennesker muligheden, for at få lov til at prøve kræfter med heste 

og jobbet på en rideskole. 
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Ridefysioterapi har trods corona formået at holde gang i hjulene, og derved give deres borgere 

den fornødne behandling. Vi er rigtig glade for, at I er en del af Højris Rideklub. 

 

Der har været udskiftning af undervisere i vores elevafdeling.  

Oversigt over vores undervisere:  

Mandag - Ida, tirsdag - Hanne og Rikke, torsdag- Simone og fredag - Rikke. 

Vi vil gerne sige en stor tak til alle underviserne for jeres store engagement. 

 

Elevafdelingen  

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

Vi har i år købt Pepsi Max, Ingrid, Woody, Phineas og Pinkie Pie.  Desuden har vi byttet Ramses 

og solgt Jasmin og Mickey, da de ikke fungerede som elevheste. Vi har også sagt farvel til Kia.  

Vores elevheste har det godt og vi har fokus på, at vi i løbet af 2022 skal have udskiftning af 

nogle af dem pga. alder.  

Vi vil igen i 2022 søge DGI/DIFF fonden, dette fik vi held af i 2021, hvor vi fik bevilliget 40.000 

kr. til indkøb af ny elevhest. 

 

2021 har ikke budt på så mange stævner, som vi drømmer om. Vi håber, at 2022 byder på 

mange flere stævner, så vores ryttere kan udvikle sig sportsligt og vi får skabt gode sociale 

relationer på tværs i klubben.  

 

Udvalg  

Vi vil gerne sige en stor tak til vores udvalg, som har ydet en stor indsats i 2021 og det har 

resulteret i: 

- Vi har fået afvikle et regionsstævnes stævne og 2 elevstævner med mange starter og glade 

deltagere.  Tak til Jette Flarup for at stå i spidsen for vores stævneudvalg.  

 

- Det samme gælder cafeteriet som Anne Mette og Helle står for. Tak for jeres store arbejde, 

både til glæde for vores medlemmer og gæster. 

 

- Højris Rideklubs Venner (Karin Lindved, Birgit Mørup, Helle Nygaard og Majbritt 

Rosenkilde) skal også have en stor tak, for deres kæmpe indsats i 2021. De formår år efter 
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år, at skaffe midler til klubben, som vi alle nyder godt af.  Vi kan kun opfordre til, at så 

mange så muligt støtter op, ved at blive medlem af HJRK’s venner. 

 

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

hjemmesiden. Tak for hjælpen til Erik. 

 

- Frivillige hjælper – tusind tak til alle der har givet en hjælpende hånd gennem året. Uden 

frivillige hjælpere, var det ikke muligt at have en velfungerende klub. KÆMPE TAK! 

 

Fremtiden 

Vi har fået bevilliget midler, til at få renoveret taget der binder de to haller sammen. 

Vi har søgt om midler til renovering af de to udendørsbaner nede på græsset, sådan at vi 

får en dresurbane og en springbane. Kommunen har sendt det videre til buget forhandling. 

Vi krydser fingre for, at de vil hjælpe os med at realisere ønsket om nye baner, så vi får 

gode udendørsbaner i hverdagen og får mulighed for at holde udendørs stævner igen.  

 

 

Vision Højris, som er et projektet har til formål at søge penge til en ny stald, har været på 

standby pga. Covid19. Vi håber udvalget får mulighed for at få genoptaget arbejdet igen i 

2022. 

 

Bestyrelsen vil forsat have fokus i 2022 på at fastholde en sund økonomi. Vi vil arbejde for 

en forsat udvikling af klubben, holde fast i bredden og det sociale sammenhold i klubben.  

 

3. Godkendelse af regnskab 

Regnskab godkendes  

 

4. Fastsættelse af kontingent. 

Priserne ændres ikke 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

• Nedbringelse af ventelister til elevhold: 

Vi kan ikke nedbringe listerne yderligere.  

Efter Emma har overtaget den daglige ledelse, er der blevet lavet 2 nye hold. Der er 

ikke mere ledig haltid eller ledige heste. 

 

• Rottebekæmpelse  

Thea spørg til, om vi kan ansætte et privat firma til at bekæmpe rotter. 

Kommunen kommer ugentlig. Vi undersøger mulighederne og indhenter tilbud ved 

privat firma.  
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• Engbrandbæger  

Alle tager deres egne folde. Elevhestene tager elevrytterne evt. parterne og 

samfundshjælperne. 

 

• Folde 

Vi har lejet jorden ud nede bagved til en landmand. Det giver en indtægt på 10.000 

kr. årligt. Vi kan få jorden tilbage til efteråret, hvor marken så er lagt om med helt 

nyt græs. Herudover skal man forvente en udgift på minimum 20.000 kr. til 

etablering af folde. 

Der er også et forslag om, at vi kan beholde indtægten for jorden nede bagved, ved 

at lave de folde vi har lidt mindre og lægge områderne mellem foldene til. 

Vi når ikke frem til en helt klar beslutning, bestyrelsen arbejder videre med mulige 

løsninger. 

 

• Opstalder sørger selv for halm i weekenden 

Janni kommer med et forslag der lyder:  

Privat opstalder, der står på halm, giver selv halm i weekenden.  

+13 pigerne har travlt i weekenderne, efter vi har fået flere opstaldere. Alle privat 

opstalder der er til stede bakker op. Marianne vil forhøre sig ved dem der ikke er til 

stede.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter  

 

På valg er: 

Vicki Høj Jørgensen – modtager genvalg 

Marianne Bertelsen – modtager genvalg 

Begge bliver genvalgt, ingen ønsker at stille op til bestyrelsen.  

 

3 melder sig til suppleantposterne: 

Helle 

Thea 

Heidi 

 

Det er et meget tæt valg, som Heidi vinder med 18 stemmer, Helle bliver nummer 2 med 

12 stemmer og Thea nummer 3 med 11 stemmer. 

 

Heidi er valgt 

Helle er valgt 

 

7. Valg til udvalg: 

Følgende har meldt sig til udvalgene: 
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• Stævneudvalg  
Jette Flarup, Emma Munkesø, Matilde Stæhr 
 

• Aktivitetsudvalg 
Malou, Clara, Vicki 
 

• Vision Højris 
Marianne Bertelsen, Janni Sørensen, Emma Munkesø, HJRK’s Venner har et medlem, 
Heidi Jakobsen, Viktoria Wellendorph 
 

• Cafeterieudvalg 
Helle, Lotte, Lykke 
 

• Juniorudvalg 
7 har meldt sig. Det bliver besluttet, at alle 7 bliver valgt ind i udvalget: 
 
Frida Zeeberg 
Sara Bertelsen 
Clara 
Louise 
Natasja Vestertoft 
Silja 
Nanna 
 
 

8. Valg af revisor  

Britt Zeeberg modtager genvalg - er genvalgt 

 

9. Evt. 

• Er der planer om et medlemsmøde?  

Der er ikke blevet holdt medlemsmøder, men for kort tid siden et opstaldermøde. 

Bestyrelsen bestræber sig på, hver måned at komme med et nyhedsbrev på den 

offentlige Facebook side. 

Bestyrelsen tager til overvejelse om vi skal have et medlemsmøde i fremtiden. 

 

• Der er ønske om præsentation af nye opstaldere? 

Der har været lagt op til, at nye opstaldere introducerer sig selv på Facebook i opstalder 

gruppen med billede og en kort intro.  

Bestyrelsen ser på, om vi kan optimere dette, så nye bliver mere synlige for alle i 

stalden. 

 

 


