
 
Rosenholm Rideklub 
Generalforsamling ifølge vedtægternes §11 

Sted: Rosenholm Rideklub, Rytterstuen 
Tidspunkt: Torsdag den 26. februar kl. 19:00 
Referent: Christina Sanne Kristensen 
Udarbejdet af: Søndag den 14. marts/Karin Jensen 
 
Dagsorden/referat  
 

1. Valg af dirigent 
Knud Damgaard enstemmigt valgt og takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 
rettidig indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. 
 

2. Valg af referent 
Christina Sanne Kristensen blev foreslået, og modtog valg 
 

3. Bestyrelsens beretning 
Pia Rostgaard, formand, fremlagde bestyrelsens årsberetning (se nedenfor) 
Mai Eriksson, udvalgsmedlem, fremlagde stævneudvalgets årsberetning (se nedenfor) 
Joan Bakmand Jensen, udvalgsformand, fremlagde juniorudvalgets årsberetning (se nedenfor) 

 
De forskellige beretninger blev godkendt med diverse kommentarer fra forsamlingen: 
Trine Brix van Binsbergen har en kommentar i forbindelse med det afholdte brandkursus, her foreslår hun at 
klubben kontakter juniorbrandvæsnet i Grenå, som hun varmt anbefaler. Trine nævner også i forbindelse 
med at holde en ordentlig tone på tavlen, at tavlen er klubbens ansigt udadtil, og tavlen er det første man 
møder, når man kommer op i stalden. 
Jaqueline spørger om der er kontaktet andre klubber, for at finde ud af hvad de gør ved brand, i forhold til at 
opsætte brandalarmer. 
 Mette Adler spørger om man kunne spørge et savværk om høre hvad de gør mht. brandalarmer. 
Susanne spørger om man kan bruge Facebook siden og hjemmesiden, når der indkaldes til medlemsmøder. 
Trine foreslår at der kan sendes mails til alle medlemmer. 

 
4. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse 

 
Karin Jensen, kasserer, fremlagde det reviderede regnskab.  
Trine spørger, hvad grunden er til den faldende caféindtægterne. Karin svarer at grundet færre stævner, har 
cafeen ikke åbent så meget. Desuden er torsdagscafeen også sat i bero. 

Indtægter: Lena og Susanne spørger til differencen mellem Opstaldning 2014 og 2013. Karin forklarer, at 

klubben i gennemsnit har 2 ledige bokse pr. måned igennem 2014. Desuden har der været en regulering i 

opstaldningsprisen med virkning fra 1. november 2014. Da opstalderne fra denne dato ikke længere betaler 

for foder, er det nødvendigt at sammenholde indtægten 2014 med nedgangen i udgiften til foder for 2014. 

Trine spørger hvad sommerrabatter er. Karin fortæller at i juli måned er der selvpas og derfor får opstalderne 

rabat i staldleje i denne periode. 

Jacqueline spørger hvorfor kontingentet er faldet. Karin svarer, at der har været en afgang af stævneryttere 

og medlemsindmeldelser og kontingentindbetalinger ikke altid kan sammenlignes lige over. 

Lena sætter spørgsmålstegn ved at der er ansat mere personale og der ”kun” er en stigning på 10.000 

Pia forklarer at det ikke er en helt person ekstra der er blevet ansat, men en fuldtidsstilling, der er blevet delt 

op i to deltidsstillinger - og derfor er det ikke så voldsom en stigning. 



 
5. Fastsættelse af kontingent 

Karin fremlægger bestyrelsens forslag til kontingent 2014/2015, inklusive forslag om stævnemedlemsskab og 

familierabat ved 3 eller flere medlemmer. 

 

Trine Rieber kommenterer, at det er vigtigt, at vi får annonceret det nye kontingent til stævnemedlemsskab. 

 

Marianne spørger hvad hensigten er, at der er foreslået rabat ved familiekontingent. Karin svarer at det er for 

at imødekomme vores nuværende medlemmer og for at få flere ryttere i klubben.  

Trine bemærker at man skal passe på med at give rabatter ved voksne, hvis man gerne vil have flere unge 

ryttere i klubben.  

Annika fortæller at andre klubber har stor differentiering i alder og pris ved kontingenter.  

Flere foreslår at vi sætter kontingentet for voksne højere end ved unge ryttere. 

 

Stævnemedlemsskab: Forslaget lyder på kr. 125,-  pr. 1/2 år for medlemmer under 25 år og 180,- pr. 1/2 år 

over 25 år 

Forslag med stævnemedlemsskab er vedtaget og forslaget med familierabatter er ikke vedtaget 

Der foreslås at sætte nyheden om mulighed for stævnemedlemsskab op på distriktets hjemmeside  og 

nabodistrikter og på Facebook og hænge opslag op i klubben.  

 

Forsamlingen vedtog følgende kontingentsatser for 2015/2016: 

Aktivt medlemskab inkl. DRF kontingent for 2. halvår 2015 (01-07-2014 ~ 31-12-2014) kr. 250,00 

(uændret) 

Passivt medlemskab for 2015/årligt kr. 280,00 (uændret) 
(Passive medlemmer har samme rettigheder som øvrige seniormedlemmer, men de kan ikke benytte 
klubbens faciliteter). 

Stævnemedlemsskab inkl. DRF kontingent 2. halvår 2015 (1/7 ~ 31/12) 0~24 år kr. 125,00 /  25~ år kr. 
180,00 

(Medlemmer med stævnemedlemsskab kan starte i/for Rosenholm Rideklub, men de kan ikke benytte sig af 
klubbens faciliteter 

6. Forslag til ændring af vedtægternes § 11 
Bestyrelsens forslag til ændring af klubvedtægternes § 11 omhandlende stemmeret blev enstemmigt 
vedtaget af forsamlingen. 

7. Behandling af indkomne forslag 
Doping: 
Jacqueline har informeret bestyrelsen om, at DRF er begyndt at dukke uanmeldt op - også i forbindelse med 
almindelige klubstævner. Hun synes derfor, at det er vigtigt at informere ALLE om dette, både elevryttere, 
forældre, stævnedeltagere og trænere/undervisere.  

”Doping er behandling med et stof eller en teknik, som forbedrer eller hæmmer hestens naturlige ydeevne. 
Det kan også være behandling med det formål at nedsætte eller skjule tegn på sygdom eller smerte. Doping af 
heste er ikke tilladt indenfor Dansk Ride Forbund og forbudt i henhold til dansk lovgivning (Lov om hold af 
Heste).”  

Rosenholm Rideklub er medlem af DRF, og overholder derfor love og regler udstukket af DRF – men også at 
øge opmærksomheden om faldgruber, konsekvenser osv. Derfor har vi sagt ja tak til Jacqueline/Rene, der har 
tilbudt at afholde et informationsmøde om doping tirsdag d.10/3 kl.19 i rytterstuen. Bestyrelsen sørger for 
at hænge info på tavler, FB og hjemmesiden – og vil gerne her opfordre alle til at møde op til arrangementet. 

 



 
Hvordan opnår man bedre kommunikation mellem bestyrelse og opstalder/medlemmer: 
Det handler nok meget om forventningsafstemning. Denne bestyrelse er bredt sammensat af både 
opstaldere, tidligere opstaldere, elever og forældre til elever og opstaldere. De fleste i bestyrelsen har ikke 
sin daglige gang på stedet. Og de, der har, ønsker – ligesom den tidligere bestyrelse - at blive betragtet som 
opstalder, når de kommer, og ikke som repræsentant for bestyrelsen i alle spørgsmål. Når en opstalder, som 
tilfældigvis også er bestyrelsesmedlem, udtaler sig, er dette IKKE at betragte som en bestyrelsesbeslutning, 
men en personlig holdning. Dette vil vi gerne holde fast i. Som opstalder, elev eller forældre er man altid 
velkommen til at ringe eller skrive til formanden, eller – hvis det er inden for et bestemt område, til det 
bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for de pågældende områder, med spørgsmål, tvivl, kommentarer osv. 
Hvis der kan svares på den pågældende henvendelse med det samme, vil vi i videst mulig omfang forsøge 
dette, alternativt vil vi afklare i bestyrelsen via mail og sende svar, og i sidste ende kan det være nødvendigt 
med en behandling på førstkommende bestyrelsesmøde. 
 
Denne bestyrelse har opstartet møder med eleverne og deres forældre som noget helt nyt. Som mange 
fritidsklubber må sande, er det nok ikke her de fleste forældre bruger tiden. Men trods et lidt begrænset 
fremmøde, ønsker bestyrelsen fortsat at arbejde på en tættere kontakt til eleverne og deres forældre. 
 
I starten af februar forsøgte bestyrelsen sig med et åbent medlemsmøde. Her mødte nogle få opstaldere op – 
igen er kommunikation en meget svær ting. Nogle opstaldere var ikke sikker på, hvad mødet gik ud på, men 
ingen havde kontaktet bestyrelsen for at spørge ind til det. Tanken med mødet var, fra bestyrelsens side, et 
møde, hvor alle – opstaldere som elever/forældre – kunne fremsende punkter, de ønskede til debat. For der 
er flere emner, som er relevant på tværs af medlemmerne – opstaldere, elever og forældre. 
 
Der har været ønske om at bestyrelsen skulle deltage på staldmøderne – her mener bestyrelsen fortsat, at 
dette møde er for og med opstalderne, og at bestyrelsen ikke deltager her. Bestyrelsen opfordrer til at 
opstalderne bliver enige om relevante punkter, som ønskes forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen har tidligere 
aftalt med staldmøde-indkalder, at når der indkaldes til staldmøder, sætter bestyrelsen et punkt på 
dagsordenen ved næste bestyrelsesmøde, hvor fremsendte punkter fra staldmødet kan behandles. 
 
Vi vil gerne foreslå at holde fast i det åbne medlemsmøde, hvor alle kan fremsende punkter til dagsorden, evt 
også hvor bestyrelsen kan informere om stort og småt. 
Derudover foreslår bestyrelsen at invitere udvalgsformænd (juniorudvalg, sportsudvalg osv), repræsentanter 
for eleverne og repræsentanter for opstalderne til at deltage på bestyrelsesmøder, hvor der er punkter af 
relevans for de enkelte udvalg. 
Lena kommenterer, at hun var en af de få, der deltog i medlemsmødet, og mener også at det skal fortsætte, 
da hun oplevede det som konstruktivt. 
 
Hvad er bestyrelsen visioner/ambitioner klubben: 
Bestyrelse vil gerne gøre mere for – som overskriften på generalforsamlingen siger: 

Ejerskab, sammenhold og fællesskab. 
Vi er en forening, som består af mange forskellige mennesker, med mange forskellige holdninger, ideer og 
tanker om stedet her. Men i bund og grund er vi her alle på grund af én ting: vores interesse, passion og 
kærlighed til de store firbenede kræ: heste og ponyer. Og der er kun OS til at gøre stedet til det bedste sted at 
være for alle. Vi kan ikke bare læne os tilbage, kræve og forvente at der er andre der gør ”det”. Der er ingen af 
os, der har mere ret til noget end andre. Der er ingen af os, der er mere værd end andre. Men vi kan alle tage 
ejerskab for stedet, stemningen og fremtiden. Vi kan alle byde ind. Vi kan alle yde en indsats. Vi kan alle 
komme med gode ideer. Og hvis vi gør det i fællesskab, ja så kommer vi dobbelt så langt. 

Vi vil ført og fremmest nedsætte arbejdsgrupper til alle de ønsker og visioner, som medlemmerne måtte 
have. Bestyrelsen vil altid være repræsenteret i disse grupper. Og alle kan deltage i en arbejdsgruppe, for der 
er mange opgaver - store som små, der skal løses. Så måske kender du ikke til hvilke krav, der er til 
springbaner, men så kan du hjælpe med eller stå for at fælde træer, lave frokost/kage, eller måske er du 
rigtig god til samle folk til en arbejdsdag, eller få ideer til hvordan vi kan indsamle/tjene penge til stort og 
småt. 



 
Økonomi skal der jo også til. Vi vil i videst mulig omfang have kasséren involveret på den ene eller den anden 
måde. Karin har allerede vist at hun er super god til det med fonde, men vi skal altid huske at alle vores 
ønsker og visioner – ja, der er som udgangspunkt kun os selv til at betale. 
 
 
Store arbejdsdag - Lørdag d.11/4-2015. 
En stor fælles arbejdsdag for alle medlemmer (og andre): opstaldere, elever, forældre, bedsteforældre, 
naboer, onkler og tanter. 
Dagen bliver delt op i forskellige områder, som f.eks.: folde, ridehal (inkl. Ryttterstue, dommertårn og 
sekretariat), udendørsbaner, udendørsområder osv osv. Der skal være tovholder på hver område, som har 
styr på personer, materiale osv. Der vil blive hængt sedler op snarest, hvor man kan skrive sig på hvilket 
område, man ønsker at arbejde på, ideer til hvilke opgaver, der skal løses samt om man ønsker at stå som 
tovholder. Dagen afsluttes med grillarrangement. 
 
Dobbeltdør ved springmateriel bliver lavet i løbet af foråret 
 
Naturspring på ridestierne. Her er Karin allerede i gang med at undersøge om der kan søges fondsmidler til 
etablering af naturspring. 
 
Bålplads + bænkesæt 
 
Udendørsbanerne 
En blandet opgave, som både indeholder kort- og langsigtede planer. Banen skal først og fremme drænes. Så 
er der de ”kortsigtede” ideer: etablering af lys, skur til springmaterial. De mere langsigtede kunne være at 
gøre den klar til stævneafholdelse: dommervogn, fælde træer, etablere tilskuerpladser. 
 
Hal nr.2 
 
Renovering af rytterstue/dommerkontor/sekretariat 
 
Mere undervisning af børn med særlige behov 
 
10 års jubilæum 
Vi foreslår, at der nedsættes et specielt festudvalg til at planlægge fejringen af RORKs 10 års jubilæum. Det 
skal være et lidt hurtigt arbejdende udvalg, der kan komme op med kreative, sjove ideer til fejringen. 

8. Valg af formand 

Pia Rostgaard blev genvalgt 

 

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Mai Eriksson og Christina Sanne Kristensen blev begge genvalgt 

 

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Joan Bakmand Jensen og Anne-Louise Mostrup Davidsen modtog genvalg 

 

11. Valg af juniorrepræsentant og suppleant til bestyrelsen 

Emma Damgaard og Mathilde Vinther Hounsgaard er valgt som juniorrepræsentanter  

 

12. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

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

 

13. Eventuelt 

Viktorias mor bringer kommunikation på banen igen og fortæller at hun ønsker at få en folder omkring 

forventninger til elevrytter-forældre.  



 
Mette Adler foreslår at vi skaber mere tradition omkring fællesskab for vores elevryttere og unge i klubben, 

så vi får skabt gode relationer og venskaber på tværs af elevhold og unge. 

Trine spørger om hvorvidt reglerne er i forhold til hvor mange ryttere der må være i hallen. Mai svarer, at vi 

har en halplan og viser den frem, og forklarer hvad henholdsvis rød, gul og blå tid betyder. Der er er 

opfordret til at privatrytterne viser hensyn til alle elever og til hinanden og forsamlingen er enige herom. 

 

 
Bestyrelsens beretning 
 
I foråret 2014 erkendte bestyrelsen, at samarbejdet med Mette måtte ophøre. Både den nuværende, men også den 
tidligere bestyrelse, havde gjort rigtig meget for at hjælpe Mette i hendes daglige virke i klubben. Ditte måtte vi 
desværre også sige farvel til i efteråret.  
 
I forbindelse med starten på efterårs sæsonen 2014 besluttede bestyrelsen,  at splitte den tidligere stilling op i to 
forskellige stillinger; én staldansvarlig og én underviser. 
Heldigvis fik vi nogle gode afløsere i Louise som staldansvarlig og Lea som underviser. Louise var ny hos klubben, men 
trods hendes lille statur, har hun vist sig at have ben i næsen, og er ikke bange for at tage fat. Lea er kendt af mange 
her. Hun har haft sin gang hos os i mange år, hvor hun også har fungeret som privatunderviser. Det har været en 
udsøgt fornøjelse at få Lea som underviser til vores elever, som også er meget begejstrede for hende.  
 
Siden januar har vi haft en ny medhjælper i stalden, Thor, som på trods af at han absolut ingen hestekendskab har, har 
taget fat og været en rigtig stor hjælp for Louise. 
 
Til undervisning af opstalderne har vi fortsat fornøjelsen af at finde Lea, Susanne og Jacqueline i hallen. Også her er 
der stor tilfredshed med deres undervisning, der har kørt stille og roligt i løbet af året. 
 
Årets Gang 

1. Løbegang 
2. Ridesti 
3. Weekendvagtordning 
4. Vinterfolde 
5. Video overvågning 
6. Certificering 
7. Halbelysning 
8. Rideskole 
9. Elevheste 
10. Stævner 
11. Juniorerne 
12. Bestyrelsens arbejde 

 
Løbegang  
Arbejdstilsynet udstedte i 2013 et påbud, der pålagde Rosenholm Rideklub at renovere løbegangen, som 
Arbejdstilsynet ikke fandt var i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Den milde vinter 2013/2014 gjorde at mudderet 
omkring foldene/leddene var en direkte fælde, hvor man kunne sidde fast. Dette fik vi udbedret i løbet af foråret, hvor 
det gamle lag slagger blev fjernet og et nyt bæredygtigt lag blev lagt ud, og det har fungeret rigtig fint i år, der også har 
været en forholdsvis mild vinter. 
 
Ridesti 
I 2013 blev første del af ridestien etableret, og i år fik vi så færdiggjort den sidste del, der blev ført helt ned til skoven. 
Dette kunne ikke være blevet gjort uden de frivillige – store som små, private som elever – en stor tak til dem. Også 
denne seneste del er blevet flittigt brugt igennem året. Desværre er det ikke blevet til den naturspringbane, som vi 
havde planlagt og håbet på. Måske det vil blive realiseret i 2015/2016? 
 



 
Weekendvagtordning 
På opstaldernes opfordring præsenterede bestyrelsen i foråret en ny weekendvagtordning, der betød, at opstalderne 
ikke længere var forpligtiget til at tage weekendvagter. Det var nu muligt "at betale sig fra det”. Ordningen bliver 
varetaget af 4-5 opstaldere, der selv planlægger vagterne i både weekender og ferie. Dog vil der fortsat være brug for 
afløsere, hvis weekendvagterne ikke kan dække ferie, som fx i julen. Rabatten til afløsere vil være nøjagtig som for 
weekendvagterne. Bestyrelsen vil gerne takke weekendvagterne for et rigtig godt og konstruktivt samarbejde i 2014. 
Når der har været spørgsmål eller ønsker fra jer, har I altid været hurtige til at tage en snak med os i bestyrelsen og vi 
har kunnet finde en løsning. Det håber bestyrelsen vil fortsætte fremover. 
 
Vinterfolde 
Med Franks hjælp, blev de rigtige vinterfolde udpeget. Det har – trods en forholdsvis mild vinter – betydet, at meget 
få heste har døjet med muk. Der er stadig udfordringer med at få kabalen til at gå op i forhold til heste og folde. 
Personlige ønsker, heste, der ikke må gå med/ved siden af x, ombytning osv. giver til stadighed Louise en del 
udfordringer. 
 
Videoovervågning 
På baggrund af store problemer med tyveri af både udstyr og foder udvidede bestyrelsen overvågning af stalde, 
udstyrs- og foderrum. Vi har efter denne udvidelse ikke hørt om flere tyverier, hvilket er en stor lettelse for alle. 
 
Certificeringer 
Der har i flere år været arbejdet med certificeringer hos Rosenholm Rideklub. Det er en fornøjelse nu at kunne 
informere om at klubben har indsendt ansøgning til DRF om at blive certificeret indenfor: 
 
Organisation, Sikkerhed og Elevskole 
For at opnå disse certificeringer, har vi bl.a. gennemført en brandøvelse sammen med brandmand Anders Christensen 
samt frivillige statister. Det var en speciel oplevelse, der - trods det heldigvis ikke helt realistiske forløb – åbnede 
øjnene for, hvordan man hurtigt glemmer at bevare roen og tænke sig om. Vi vil lave dette til en årligt 
tilbagevendende begivenhed. I stalden er der flere steder ophængt beskrivelser af, hvad man skal gøre i tilfælde af 
brand samt en oversigt over brandslukningsmateriel og førstehjælpskasser. Denne oversigt findes også på klubbens 
hjemmeside. Bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer til at orientere sig her. 
 
Vores ansatte vil i løbet af foråret blive sendt på førstehjælpskursus. 
 
Dansk Ride Forbunds certificeringsordning har til formål at skabe en skarp profil af forbundets klubber, så medlemmer 
og interessenter nemmere kan orientere sig. En certificering indenfor et givent område, er således forbundets 
blåstempling og anbefaling af rideklubben. 
Fem certificeringer er klar – og flere er på vej  
Certificeringsordningen er en ordning i udvikling. Foreløbigt består ordningen af to basis certificeringer: 

 organisation  

 sikkerhed  
og tre profilcertificeringer: 

 D-stævne, 

 elevskole 

 ridelejr 
På sigt er planen at der i alt skal være ca. ti certificeringer, som skal afspejle og profilere de kvaliteter, der gør 
ridesporten og dens klubber til noget ganske særligt. 
 
Halbelysning 
På bestyrelsens foranledning, vil der meget snart blive igangsat udskiftning af lysarmaturerne i ridehallen. De tidligere 
lysarmaturer var meget lidt energi- og økonomi-venlige, og pærerne ville desuden udgå af markedet med udgangen af 
2015. Med hjælp fra formandens mand, har vi fundet de rette armaturer, som vil give meget mere og bedre lys i 
hallen. Derudover kan vi informere om at – takket være Karin – vil udgiften til selve udskiftning samt lysarmaturerne 
blive dækket 100% af tilskud fra ELRO-fonden. Det forventes, at Rosenholm Ridecenter med de nye armaturer kan 
opnå en årlig besparelse på el-regningen på ca. 18.000 kr. (af de nuværende årlig omkostning på over 30.000 kr). Det 
er da meget godt gået! 
 
Elever 



 
I år har rideskolen haft et rekord stort antal elever. Ikke blot ved opstart af sæson 2014/2015 men rideskolen har også 
formået at fastholde det flotte antal elever vinteren over. Der har hele vinteren været ventelister på flere hold. Og 
forespørgslerne bliver faktisk ved med at strømme ind. Det er jo super for klubben – og lidt af et luksusproblem, at vi 
ikke kan efterkomme alle henvendelserne. For vi har hverken hestene eller faciliteterne til at udvide 
undervisningsdelen - med mindre vi f.eks. fik en ny hal ;-)  
Her skal der også lyde en stor tak til vores juniorer, som er super til at hjælpe vores nyeste medlemmer med at sadle 
op, trække og sadle af. Det er en stor hjælp for både eleverne og forældre men også for klubben, at vi har jer til at 
hjælpe nye rigtig godt på vej! 
 
Elevheste 
Flere af vores elevheste har været med fra starten. For nogle hestes vedkommende i 10 år. En del af dem var ved at 
være lidt trætte af livet på rideskolen, og trængte til luftforandring. Det betød at vi siden foråret har solgt Basti, 
Brownie, Chili og Evi, som alle er kommet hen til nogle søde familier. 
Sideløbende med salgene har vi købt nogle dygtige heste og ponyer; Lyn-Lotto, Phoebe, Miss Aquié og Berijka. 
Desværre har vi været ramt af uheldige omstændigheder, som har betydet at Phoebe har været ”sygemeldt” i nogle 
måneder, Miss Aquié og Berijka har stået stille af et par omgange, men nu er både Phoebe og Aquié begyndt at gå 
med på hold og er klar til at yde en stor indsats for vores elever, der venter spændt på de ”nye” heste. Vi har været så 
heldige at kunne låne os til hestene Alabama og Clinton, som har været vikarer, når vi har manglet en hest. 
Trods uheldige omstændigheder med et par af elevhestene, har bestyrelsen ønsket at fokusere på hestevelfærd for 
elevhestene, og vi tror på at det på længere sigt vil give os nogle sundere og gladere heste. 
 
Stævner 
I Sportsudvalget har vi nærmest fået en ny generation. Trine, Annika og Maya har med stort gå-på-mod kastet sig ud i 
planlægning af stævner med krum hals. De har allerede afholdt et internt fastelavnsstævne for vores ryttere med stor 
succes og et pænt overskud. Bestyrelsen synes, at pigerne har bestået prøven med bravur. Vi håber, at 
generalforsamlingen sammen med bestyrelsen vil takke Sportsudvalget med den flotte debut. Vi glæder os alle til at 
se, hvilke spændende tiltag, de har i ærmet for stævnesæsonen 2015.  
 
Juniorudvalget 
Her vil bestyrelsen gerne rose Joan og Rikke for deres store engagement i vores junior-gruppe. I hjælper dem med 
arrangementer, I støtter dem og snakker med dem – og de unge er virkelig glade for jer og alt det arbejde I lægger i 
juniorudvalget. 
 
Bestyrelsens arbejde 
Ja, det er et tidskrævende arbejde at være bestyrelsesmedlem i en fritids-forening – næsten fuldstidsarbejde, også 
selvom det er frivilligt arbejde. Månedlige bestyrelsesmøder, masser af arbejde og korrespondance på mail og mobil 
mellem møderne. Vi er startet med månedlige statussamtaler med de ansatte, både individuelle og fælles møder. 
Vi er startet med fællesmøder med elever og deres forældre, og vil forsøge med individuelle samtaler med elever og 
forældre sammen med underviser/bestyrelse, og sidst har vi forsøgt os med medlemsmøder – her er der nok plads til 
forbedringer ;-) 
 
Der er altid mange opgaver for en bestyrelse i en forening som vores. Og derfor vil vi fremadrettet prøve at etablere 
arbejdsgrupper, hvor der er større opgaver, der skal løses. Ønsket om forbedring af udendørsbanerne, bedre forhold 
for springmateriel indendørs og udendørs, en ridehal nr. 2, måske? Èn ting er økonomien i det, men rent praktisk kan 
en bestyrelse ikke klare disse opgaver selv. Derfor vil vi foreslå at der etableres arbejdsgrupper, der kan planlægge, 
ide-generere og forestå opgaverne/planerne – både de kortsigtede og de langsigtede planer og ønsker. Bestyrelsen vil 
naturligvis være repræsenteret i disse arbejdsgrupper, men vil også her fordele opgaverne mellem os så vidt muligt. 
 
2014 var et travlt og spændende år for denne bestyrelsen. En bestyrelse, der har været bredt sammensat og bredt 
repræsenteret – opstaldere, tidligere opstaldere, elever og forældre til både elever og opstaldere. Vi har haft et 
forrygende samarbejde og som formand kan jeg ikke mindes en eneste ophedet diskussion af uenighed. Vi har haft 
lange møder og lange snakke, men det har altid været hyggeligt og med masser af te, kaffe og andet guf – ikke mindst. 
Jeg vil i hvert fald personligt takke bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde, det har været en fornøjelse at lære jer 
alle bedre at kende. En stor tak også til opstalderne for at have taget godt imod denne bestyrelse. Også en stor tak til 
elever og forældre for at støtte op om klubben og hjælpe, hvor det har været nødvendigt. 

 



 
 

Sportsudvalgets beretning 

I 2014 har vi prøvet noget nyt. Vi valgte at stille den sædvanlige Rosenholm Cup på hylden for en tid og prøve noget 
nyt. Vi ville prøve at skabe klubånd og samarbejde mellem naboklubber og derved prøvede vi kræfter med et helt nyt 
koncept ved vores udvidede klubstævner.  
Vi arrangerede Rosenholm Klubhold Cup, som kort fortalt var en gennemgående cup på 3 stævner, hvor et hold på 3-4 
ekvipager skulle opnå et resultat sammen i enten dressur eller spring. 
Desværre blev springningen ikke til noget. Men både MINI og MAXI Cuppen i dressur blev afviklet. 
Der var en okay opbakning her trods det nye tiltag på et ukendt område for deltagende ryttere. Og der var både 
negative og positive meninger om denne Cup, både i vores klub og udefra kommende klubber. 
Vores egentlige formål med denne cup, var at starte den op og få alle "børne-sygdommene" kureret og derefter lægge 
konceptet ud til andre klubber. Sådan at man i distrikt 12 havde en klubhold konkurrence hvor der ville være 
forskellige kvalifikationer distriktet over. Med en sluttelig finale.  
Men desværre sluttede denne cup med et brag af et skænderi mellem 2 hold og stævneudvalget. Og det har gjort at vi 
i hvert fald holder pause på ubestemt tid med denne cup. Evt. hvor vi får lavet nogle mere "skudsikre" regler så vi ikke 
ender i en lignende situation. 
 
2014 var også det år hvor klubpokalen blev sat lidt på hylden, og hvor championatspokalen blev en mulighed at vinde 
uanset hvilke niveau man er på. Desværre har ikke mange af vores stævneryttere, både jer der tager ud og viser 
RORK'S flag på udebanerne og jer som blot starter til vores egne stævner, vidst dette. For vi har ikke fået særlig mange 
indmeldinger af resultater til championatslisten. Lidt øv, idet vi ved at rigtig mange af vores medlemmer har været 
yderst flittige på stævnebanerne. Håber virkelig at i alle vil tjekke championatspokalens regler ud og evt. indmelde 
nogle af jeres flotte resultater i 2015. Husk at alle kan være med, om man privat, part eller elevrytter. 
 
Vi har endvidere afholdt et julestævne, som vi selv syntes gik rigtig godt og med rigtig god opbakning fra medlemmer. 
 
Traditionen tro har også afholdt vores årlige distriktsstævne i dressur, hvor vi i år udvidede med ponydressur. Vi havde 
rekordstor tilslutning til dette i år, med i alt 116 starter. Og vi håber virkelig at dette antal stiger i 2015. 
 
Det har også været et hårdt år at sidde i stævneudvalget, vi har været for få til at kunne arrangere, men vi er da haltet 
os igennem. Vi håber at få friske medlemmer i udvalget i 2015. Vi har det faktisk sjovt når vi er sammen. Og vores klub 
kan rent faktisk godt arrangere nogle super stævner. 
 
Til sidst vil vi slutte af med at sige, og uden vores fantastiske hjælpere, jer medlemmer, havde vi aldrig haft mulighed 
for at kunne gennemføre nogle af stævnerne. I er uundværlige og vi kan ikke takke jer mange gange nok for jeres 
arbejde. Vi håber på masser af hjælp og opbakning fra jer i 2015 også. 

Annika fremlægger visioner fra stævneåret 2015 og starter med at takke for den store opbakning til debuten til 
fastelavnsstævnet. I 2015 vil der komme 3 klubstævner og det faste distrikt stævne. Ønske om at få flere starter til 
springstævne. Her vil stævneudvalget starte springkursus. Trine supplerer at stævneudvalget gerne hører, hvis 
klubbens medlemmer kan anbefale en springtræner. 

Juniorudvalgets beretning: 

Vi startede ud i foråret med vores salg af lodsedler for Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri i marts. Til trods for stor 
opbakning fra juniorerne og de mange hold vi fordelte os i byen med, så var det i bund og grund et sløjt salg. Vores 
mål for salget var udover at samle ind til Børnehjælpsdagen af samle ind til nyt springgrej. 
Vi valgte derfor at droppe salget af lodsedler til jul. 
 
I april lige før Påske søsatte vi et nyt projekt "Rosernes Dag" vi havde i de sidste to uger op til dagen samlet 
hestepærer sammen i poser og solgte dem til byens havefolk. En sæk for 30 kr. Det blev trods alt til 800 kr, men vi tror 
stadig på vores projekt, og gør det igen i år. Vi tror på at det var et spørgsmål om at vi ikke fik reklameret nok for det. I 
år deler vi løbesedler ud før dagen, og som sidste år, er der "Senior" ordning, hvor vi bringer ud. Vi har allerede fat i en 
grundejerforening, så vi håber på et bedre salg i år. 
  



 
Den 10. august afholdte vi traditionen tro "Rideskolens Dag", det er Juniorudvalget som står for det. Vi fik præsenteret 
de forskellige discipliner samt rideskolens heste. Og der kom på dagen rigtig mange nye ryttere til. En succes igen i 
2014. 
 
Den 16.-17. august var der som altid arbejdsdag i stalden. Det er weekenden hvor staldene bliver ryddet op, spulet og 
kalket. Hestene kan ikke komme i stald og sover derfor ude om natten. Det er vi nogle stykker som gjorde året før, og 
da mange var interesseret i det i sommer, blev dette nu til et arrangement i Juniorudvalgsmøde regi. 
Vi fik samlet telte nok sammen og inden eftermiddagen var omme, var der sat telte op til 15 deltagere. Det blev en 
hyggelig lille teltlejr  med pizza og skumfiduser og der blev holdt øje med hestene hele natten. 
Vi gentager succesen igen i år. 
 
I starten af november (den 6.-7.) var der Julemarked på Rosenholm Slot. Vi tog afsted med 2 elevheste både lørdag og 
søndag. Vejret var fint og både vi og arrangørerne blev overrumplet af succesen. Hestene fik lov at arbejde de dage, 
og det gjorde vi også. Jeg har regnet lidt på det. Vores heste og juniorer trak i alt knap 3000,- ind på dagen og hestene 
havde gået ca. 150 ture pr. dag. Vi har allerede nu lovet at være det igen i år.  
  
Sidste lørdag i november afholdte vi juleklip som vi plejer. Det var som altid med fint fremmøde og pigerne fik pyntet 
hallen så fint til julestævnet weekenden efter.  
Næsten 120 meter guirlander blev der klippet og klistret den dag. 
 
Lørdag den 13. December tog vi til Christmas Show på Vilhelmsborg. Der er har været ønsker fra pigerne om at 
arrangere denne tur og ud af alle de penge vi har tjent i løbet af året tog vi 16 personer afsted. Det blev en rigtig god 
aften og vi bestræber os på at lave samme tur i år. 
 
Derudover har vi solgt is til stævner og haft nogle fællesspisninger i løbet af året. 
 
2015 byder på.... 
I fredags havde vi årets første møde i Juniorudvalget og har i den forbindelse lavet et årshjul. 
Vi fortsætter som nævnt med de faste arrangementer, som vi plejer.  
Men derudover kan der nævnes arrangement som: 
 
Filmaften i rytterstuen i maj 
Islændertur for alle i juni 
Et arrangement i forbindelse med Halloween Salg af julekort ( i stedet for lodsedler) 
 
Et lidt større projekt vi arbejde på er planlægningen af et Sponsorstævne. 
 
Til sidst vil jeg rose vores juniorer for altid trofast at møde op, når vi skal lave noget. 
Uanset om det er arbejde eller hygge så står pigerne klar.  
Jeg er rigtig stolt af vores gæve og flittige piger her i klubben. 
 
Jeg har dog et håb om at der vil komme flere til og vi vil gerne have fat i mange flere juniorer, ikke kun privatrytterne 
og partrytterne, men også elevrytterne.  
Så spred endelig rygtet om, hvad juniorudvalget laver 
 
Bestyrelsen for Rosenholm Rideklub takker for interessen og fremmødet. 

 

 


