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Året der gik blev fremlagt af formanden. Af hovedpunkter kan nævnes 5-6 afholdte 
bestyrelsesmøder. En dagligdag og økonomi der fungerer. Vi har haft besøg af en vildfaren 
mink og så har det danske vejr givet udfordringer med våde folde. Der er afholdt 2 
opstaldermøder. Der er afholdt arbejdsdage ifbm stævne og klargøring af engfolde til 
græsning i juli måned.  
 
Den daglige drift omkring fodring samt ud- og indlukning af heste er justeret til at blive 
varetaget primært af Jørn-Ole, mens Lea fortsat tager sig af indlukning på hverdage. 
Weekendvagterne varetages på skift af Emma, Sofia og Bjørn.  
Der er fortsat hjælpere på det ene fredagshold, og det virker til at være et godt setup med 
helt nye nybegyndere. Klubben har 4 godkendte undervisere.  
Der er afholdt 2-dages klubstævne i september + et julestævne på E plan. Der blev også 
afholdt ridelejr i sommer.  
Klubben har idag 108 betalende medlemmer og 51 elever i elevskolen/enetimer samt 
venteliste til undervisning.  
 
Elevhesten Dona blev solgt. Og der er introduceret et nyt facilitetskort, der afløser den gamle 
model for halkort. Sponsorkoncept med ophæng af fotoplakater med sponsorlogo er 
introduceret, og de første er på vej. Der er introduceret fejring af A/B-status heste, der får en 
plakat med ekvipagen hængt op i hallen. De første 4 er hængt op. Generelt har vi mange 
aktive og dygtige stævneryttere i klubben og af resultater for året bør nævnes at Ole Engbo 
Mikkelsen vinder Jydsk Rideklubs Hubertusjagt, at klubben med et stærkt ponyhold vinder 
årets distriktsmesterskab i springning, hvilket blev foreviget i Nibe lokalavis. Aktuel 
udfordring er at der er flere ledige bokse. 
 
Udvalg: Stævneudvalg og kantineudvalg fungerer. Juniorudvalg og sponsorudvalg er pt 
inaktive.  
Ønske om at elevholdene bliver fyldt bedre op med de ryttere, der står på venteliste. Det 
foreslås at der spørges i klubben om der er opstaldere, der ønsker at udleje deres pony/hest 
til elevskolen 1-flere timer pr. uge, da nogle hold er svære at fylde op pga. 
hestemateriale/-antal. 
 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
Regnskab er udleveret på generalforsamling, og der opfordres til at alle kan henvende sig 
med spørgsmål, såfremt man ønsker nærmere indsigt i dele heraf. Af hovedpunkter bør 



nævnes at likviditeten er fin samt at alle betaler deres faktura’er. Vi har således ingen 
udeståender.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Årets plet pris uddeles til et juniormedlem, der styrker de sociale bånd i klubben, og den går i 
år til Martine, der altid møder op sød og imødekommende, og med sin dedikation til 
dressuren hæver klubbens niveau.  
Martine prisen uddeles til en ildsjæl i klubben, og den går i år til Jørn-Ole for sit altid glade og 
imødekommende sind. Og så løser han staldarbejdet til UG med kryds og slange.  
 
Pkt. 5A + 5C skubbes til efter pkt. 6. 
 
Indsendte forslag: 
Da der er få hoveder til at løse opgaverne i klubben, foreslår Peter Jessen følgende: 
Ændret struktur i bestyrelsen på RSR 
Det kræver en vedtægtsændring.  
Bestyrelsen kan fremover består af 3 personer og 2 suppleanter.  
En formand  
En sekretær 
En kasserer  
Bestyrelsen deltager ikke i den daglige drift. 
Der nedsættes et driftsudvalg, som håndtere alle praktiske opgaver i rideklubben: Stald, 
Stævner, Elevskole mv. Det er de personer som pt. har større opgaver på RSR.  
Udvalget kan lave nogle arbejdsgrupper efter behov og der kan evt. udpeges en formand 
udvalget som har dialogen med bestyrelsen.  
Bestyrelsen kan indkalde drifsudvalget efter behov og driftsformanden kan evt. deltage i 
nogle af bestyrelsesmøderne.  
Al kommunikation fra medlemmer forgår via mail. Ingen Messenger eller SMS.  
Man kan evt. oprette en mail til det formål: bestyrelse.rideklubben.st.restrup@gmail.com 
Man kan også have mail til kasserer: kasserer.rideklubben.st.restrup@gmail.com 
Ligeledes mail til driften: drift.rideklubben.st.restrup@gmail.com 
Er der ikke nok til bestyrelsen kan der indkaldes eksterne folk udefra, som skal lønnes. Det 
vil medføre stigning i boksleje.  
Man kan evt. også overveje honorar til bestyrelsen.  
 
Forslaget blev diskuteret. Det primære problem i RSR er den daglige drift, især vedligehold. 
Da forslaget ikke er fremsat som et egentligt beslutningsgrundlag, kan der ikke stemmes 
herom på nærværende generalforsamling.  
 
Lars Wedde foreslår følgende:  
Forslag til ændring i vedtægter 
Nuværende ordlyd i RSR’s vedtægter §7 er følgende: 
… Når man sidder i bestyrelsen på RSR må man ikke udveksle varer eller tjenesteydelser 
med RSR mod økonomisk kompensation eller kompensation af anden karakter som har en 
økonomisk betydning. 



Foreslået ændret til: 
… Hvis man sidder i Bestyrelsen på RSR og udveksler varer eller tjenesteydelser med RSR 
mod økonomisk kompensation eller kompensation af anden karakter som har økonomisk 
betydning er man automatisk inhabil og mister stemmeret i spørgsmål eller beslutninger der 
vedrører. køb, løn, eller lign af den pågældende bestyrelsesmedlem. 
FORSLAGET blev vedtaget. 
 
Valg af bestyrelse: 
Der kan ikke stilles bestyrelse, og der indkaldes i stedet til dialogmøde forud for 
ekstraordinær generalforsamling med henblik på at diskutere forskellige modeller for 
klubben. Helle Lykke Olsen, Lars Wedde, Marlene Mosholm Lehm, Gitte Friis Therkildsen og 
Sanne Elgaard Martens tilbyder at mødes i et arbejdende udvalg, der udarbejder oplæg til 
hvordan rideskolen kan overleve med bestyrelse, driftsudvalg etc. 
 
Dirigenten stopper generalforsamlingen efter pkt. 5, da der ikke kunne stilles ny bestyrelse i 
samme form som tidligere. Dato for ekstraordinær generalforsamling følger snarest. 
 
 

 
Lars Wedde 
 


