
 
Rosenholm Rideklub 

Generalforsamling Ifølge vedtægternes § 11 
 

Sted:  Rytterstuen 
Tidspunkt  Torsdag den 27. februar 2014  
 
Referent  Mai Eriksson 
Udarbejdet  Søndag 9. marts 2014 / Karin Jensen 
 

Dagsorden / Referat 

1. Valg af dirigent 

René Lyngø blev enstemmigt valgt og takkede for valget.  Dirigenten konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

Formanden, Charlotte Mikkelsen, aflagde bestyrelsens årsberetning. Se nedenfor. Denne blev 

godkendt uden yderligere kommentarer fra de fremmødte medlemmer. 

Charlotte Mikkelsen ønskede ikke genvalg til formandsposten, og takkede for godt samarbejde i 

perioden. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt. 

Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt. 

Årets resultat er positivt, dog var overskuddet mindre end året før, da der bl.a. er brugt penge på 

renovering af rytterstue og sekretariat. 

Fra generalforsamlingen blev stillet spørgsmål til, at der har været underskud i forbindelse med 

afholdelse af stævner.  

Da generalforsamlingen ville sikre sig at alt var posteret korrekt,  blev det besluttet at lade 

sportsudvalget kigger nærmere på de enkelte posteringer vedrørende stævner, sponsorer osv. Dette 

skridt blev accepteret af kassereren. 

4. Fastsættelse af kontingent 

Forsamlingen besluttede at kontingentet  for året 2014/2015 fortsat ville være kr 250,00 halvårligt. 

5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag. 

6. Valg af formand 

Charlotte Mikkelsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Pia Rostgaard til ny formand for  

klubben. Pia modtog valget. 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Lena Cramon og Trine Zederkof Jönsson ønskede ikke genvalg. 

Lena Cramon foreslog Jacqueline Lyngø. Jacqueline ønskede ikke valg. 

Dorte Larsen modtog valg. 



 
Der var ikke andre i den fremmødte forsamling der ønskede, at blive medlem af bestyrelsen. Derfor 

gav generalforsamlingen bestyrelsen bemyndigelse til selv, at forsøge at supplere op til fuld 

bestyrelse. 

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Joan Bakmand Jensen og Anne-Louise Mostrup Davidsen modtog valg 

9. Valg af juniorrepræsentant og suppleant til bestyrelsen 

Der var ingen medlemmer tilstede under 18 år, og derfor blev ingen valgt.  

Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til selv, at finde en juniorrepræsentant og  

suppleant.. 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Jens Anders Olsen og Frederik Nielsen modtog genvalg, og som suppleant modtog Line Friis valg. 

11. Eventuelt 

Klubbens nye logo blev præsenteret og blev modtaget meget positivt af generalforsamlingen. Det  

er Anne-Louise der har designet det.  

 

Med indlæg fra Veronica Krüger og Marianne Rasmussen blev det drøftet, hvordan man kan gøre 

bestyrelsesarbejdet mere attraktivt. Klubbens medlemmer blev opfordret til, at have i baghovedet, 

at alt bestyrelsesarbejde er frivilligt arbejde og at medlemmer af bestyrelsen skal behandles 

ordentligt, og beslutninger i større grad respekteres. 

Bestyrelsen blev opfordret til at sige mere tak til de medlemmer der laver et uvurderligt stykke 

frivilligt arbejde. 

 

Der blev efterlyst medlemmer der vil træde ind i sportsudvalget. 

 

Bestyrelsen for Rosenholm Rideklub takker for interessen og fremmødet. Vi glæder os til at gøre 

2014/2015 til et år med mærkbare forandringer på alle fronter. 

 

  



 
Bestyrelsens årsberetning 2013 
 

Så er endnu et år gået , og jeg skal prøve at opsummere, hvad der er sket i det sidste års tid. 

Personale 

Vi har i 2013 fået ansat Ditte i flexjob. Hun har været en kæmpehjælp ikke mindst da Mette var sygemeldt. 
At i har fået mere personale i stalden betyder større fleksibilitet for klubben. Det er blevet nemmere at få 
kabalen til at gå op ved sygdom, ferier osv. Natacha er blevet ansat til at varetage undervisningen af 
Katrinebjergskolens SFO, og Trine har stadig elevhold hver onsdag. Begge med meget tilfredse elever. Katja 
fik i 2013 endnu et ansvarsområde, da hun blev ansat til at gøre rent i rytterstuen og på toiletterne , ud 
over at stå for elevboksene. Christian blev i august ansat til at varetage spring undervisningen af både nogle 
privatryttere, men også af elevholdene efter at Trillo flyttede. Christian er netop stoppet som underviser på 
grund af for stort arbejdspres på hans primære arbejdsplads. Vi er i gang med at finde en anden løsning. 
Vores trofaste privatundervisere (Lea, Susanne og Jacqueline) har vi haft fornøjelse af også i år, og endnu 
én er kommet til (Jacob) 
 

Nye tiltag 

Vi fik i 2013 etableret ridestien. Det har været en kæmpe succes. Den bliver brugt både af privat samt 

elevryttere. Det har også givet partrytterne mulighed for at skridte en lille tur i weekenderne. 

Rytterstuen og sekretariatet blev renoveret til stor glæde for mange i klubben. Vi har også fået positive 

tilbagemeldinger fra nogle af vores trofaste stævnegæster i forbindelse med vores stævner. 

Undervisning 

Mette har været den primære person i undervisningen af elevrytterne. hun har som noget nyt også tilbudt 

eneundervisning til partrytterne. Vi har mange ryttere, som har været med på elevhold gennem mange 

sæsoner. Antallet af elevryttere har ligget nogenlunde stabilt i 2013, dog med et lille fald i antal. 

Vi har igen afholdt ridelejr både for de store og de små elevryttere med fin tilmelding. Vi deltog i et 

julearrangement på Rosenholm Slot, hvor Brownie og Bobby leverede trækture i stor stil, og hvor Finke 

deltog som klubbens maskot. Det var en rigtig fin reklame for klubben, og ejeren af Rosenholm Slot er 

meget interesseret i at vi kommer igen til næste jul. 

Elevheste 

Vi måtte sige farvel til Nuller, da hun pludselig blev meget syg, og havde så ondt at der ikke var mere at 

gøre. Liberty, Basti og sidst Arion er kommet til , hvilket betyder, at vi nu er oppe på at eje 8 elevheste. 

Bobby blev træt af livet som elevhest, og blev solgt til en lille pige, som er rigtig glad for ham. 

Opstaldere 

Vi har ikke haft den store udskiftning af privatopstaldere, og vi har i 2013 stort set haft alle bokse udlejet. 

Efter en periode med ikke ret mange ponyer, og børn i stalden, har vi igen en pæn stor gruppe af børn, som 

kommer dagligt i stalden. Og det er dejligt at se, hvordan elevbørn, partryttere og børn med egen pony 

eller hest blander sig på kryds og tværs. 



 
I sommer havde vi i forbindelse med et af vore stævner besøg i stalden. De var kommet for at se,  hvilke 

faciliteter vi kunne tilbyde i RORK, når vi stort set altid har alle bokse lejet ud. Som de sagde: "Hvad er det, I 

kan i RORK?". Jeg tror ikke, det er faciliteterne, der holder på kunderne, men nok mere, at vi faktisk er en 

klub, som har nogenlunde styr på tingene. Og fordi vi, trods uenigheder af og til, faktisk også hygger os med 

hinanden og vores fælles hobby. 

Stævner 

Vi er også gode til at holde stævner. Der er styr på tingene, og vi får ros for vores stævner. Vi er gode til a t 

møde folk med et smil. Det betyder meget med den gode reklame, vi skaber til vores stævner. Det husker 

folk, hvilket betyder noget når man skal ud og finde et nyt sted at dyrke sin sport. Vi har hold gode stævner 

i 2013, Èt mindre end vi plejer, og det har selvfølgelig haft en betydning for vores indtjening i 2013, men vi 

tjener godt på vores stævner. 

Flere af klubbens ryttere har deltaget i stævner rundt omkring med rigtig fine resultater. Det er dejligt at 

være vidne til, hvordan mange følger med hjemmefra, når nogen er af sted. Dejligt at høre lykønskninger, 

når det er gået godt, og opbakning, når der er brug for det. 

Mål 2014 

Bestyrelsen vil i år have fokus på vores udendørs arealer. Der skal findes en løsning på løbegangen ned til 

vinterfoldene. Der skal kikkes på, om det er muligt at etablere vinterfolde, som ikke har samme problem 

med meget bløde og mudrede folde, hvis vi igen får en meget våd og mild vinter. Ridestien skal dgøres 

færdig, så vi ender ud med en sti, som er cirka dobbelt så lang, som den vi har nu, og muligvis med 

naturspring på noget af ruten. 

Vi vil prøve at skaffe penge til en kombination af dommertårn og opbevaring til spring, måske med 

overdækkede siddepladser, nede ved den store udendørsbane. Hvis kræfterne rækker til det, påtænker vi 

også at etablere en hyggekrog med bålplads, som vi selvfølgelig håber på, vil blive flittigt brugt af klubbens 

medlemmer. 

Økonomi 

Klubbens økonomi vil Mai komme ind på, men vi har også i år formået at holde os på plussiden trods støre 

udgifter 

 

Jeg stopper i dag som formand, og 2 andre udtræder af bestyrelsen. Der er brug for nye kræfter, som vil 

gøre et stykke arbejde for klubben. . Nogen synes måske, at den kurs den nuværende bestyrelse har lagt , 

kunne være gjort anderledes eller bedre. Jeg vil opfordre jer, som mener det, til at melde jer som 

kandidater til bestyrelsen. Jeg håber på, at flere vil melde sig som kandidat til formandsposten. Det vil 

givemulighed for at I alle hver især kan stemme på den kandidat, som I synes er den bedste til posten. I skal 

stemme på den person, som I har tillid til, vil arbejde for klubbens bedste. Jeg tror, det bedste 

udgangspunkt fore et godt samarbejde starter med, at der er tillid til den person, som sidder som formand, 

og selvfølgelig også til de andre bestyrelsesmedlemmer. 



 
Jeg vil slutte med at sige tak til den nuværende bestyrelse. Vi har grinet, vi har diskuteret (nogen gange til 

efter midnat). Vi har spist maser af kage, vi har haft plads til uenigheder, og vi har ikke mindst været meget 

engagerede i forsøget på at skabe en klub med en god økonomi. Et sted, hvor det er rart at være både for 

mennesker og heste 


