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1) Valg af dirigent 

 Pia Rostgaard vælges som dirigent. 

Maria Hass Madsen vælges som referent. 

2) Bestyrelsen aflægger beretning 

 Beretning foretages af formand Knud Damgaard. 

Året startede som det sidste sluttede - med covid 19. Ridefyssen kunne dog 

køre videre, da det er et behandlingstilbud, så lidt af indtjeningen blev holdt 

hjemme. Også ringormsudbrud måtte vi håndtere i starten af året. Det var dyrt, 

men er nu heldigvis ovre. 

Vi har købt to nye elevheste og byttet en til Viola. De spanske har været svære 

at få til at fungere, men Alfi er fin nu, men Lille Per skal sælges, da han aldrig 

kommer til at fungere som stabil elevhest.  

Vi er blevet klandret en del for vores hestekøb, men det er meget svært at købe 

gode heste for tiden, da de er steget voldsomt i pris de seneste par år. Vi er 

nødt til at tænke langsigtet, da vi skal have heste som kan sælges efter de har 

udtjent deres pligt som elevheste. Dette kan vi ikke med ældre heste. Desuden 

har de heste, vi har råd til, ofte fejl eller mangler og tit må vi selv lægge noget 

arbejde i hestene, inden de er klar til brug som elevheste.  

Økonomien har været lidt stram sidst i 21 og først i 22, da der er afbetalt 

restgæld på udsat husleje grundet covid-19. Vi mangler at afdrage 20.000 kr og 

afdrager med 10.000 om måneden. Desuden forventer vi prisstigninger på hø 

og wrap. 

Lønudgiften har været for stor i de sidste 4 måneder, hvilket der er sat fokus på 

og rettet op på. 

Personalet gør det godt i stald, ridefys og undervisning. Lea har desværre 

været fraværende pga. operation i lænden. Hun startede langsomt op i 

december og øger timetallet som hun kan. Det går desværre ikke så godt som 

ønsket og nye undersøgelser skal til.  

Michelle har efter 2 års ansættelse søgt nye udfordringer. Anne blev ansat i 

stedet, men hun rejste efter 3 uger. Camilla er nu startet i stalden og er hurtigt 

kommet godt ind i tingene. 

Annika har sideløbende med sit arbejde i ridefys og som elevunderviser påtaget 

sig arbejdet som ansvarlig for stald og elevheste. Hun har været her i 4 år, så 

der er meget erfaring at trække på. 

Stævneåret har kørt fint med et godt stævneudvalg og nu også et cafeudvalg. 

Mille har søgt Elro-fonden for penge til nye hvidevarer og opdatering af 

udendørslyset på hallen til LED. Her er blevet bevilget 52.000 kr ud af de søgte 

92.000, hvilket rækker et godt stykke til hårdt tiltrængte nye og 

strømbesparende lys og hvidevarer. 

Jul på Slottet blev også gennemført hvor hestene over to weekender trak 

14.000 kr ind. Dog kostede det efterflg en dyrlægeregning, da to heste var halte 

ved hjemkomst. 

Pia og Anne-Louise hjælper os stadig med hhv. løn og betaling af regninger, 

samt klargøring til revisor. Tak for det, det er en stor hjælp. 



Til trods for zakobo som betalingssystem, skal meget tjekkes manuelt. Zakobo 

har et bogholdersystem, men det virker meget dyrt, så lige nu benyttes den 

løsning ikke.  

Sidst på året og ind i det nye år har vi arbejdet med 4-5 medlemmer i klubben 

samt kommunen om placering og økonomi af et nyt ridecenter. Det er sikkert at 

vi ikke forbliver her.  

Der er valgt en ny bestyrelse til Ridecentret, hvilket er glædeligt, nu der venter 

et stort stykke arbejde med etablering af et nyt center. 

I dag har RORK generalforsamling. Kun et medlem af bestyrelsen er ikke på 

valg. Det er ikke så godt, så vi må håbe der i dag kan vælges en fuldtallig 

bestyrelse, så der stadig kan være en fungerende klub. 

Jeg opfordrer begge bestyrelser til at være med til at forme vedtægterne og 

lejekontrakten til RORK, så det er spiseligt for begge parter. Vi har indtil videre 

vist at vi samarbejder godt med kommunen og det samarbejde skal helst 

fortsætte fremover. 

Der har den senere tid verseret rygter i RORK om at flere i bestyrelsen er 

inhabile. Det er dog svært at samle en bestyrelse på 7 personer hvis ikke 

nogen er enten opstaldere eller elevforældre. 

Til slut, tak til alle for et godt år. Hvis nogen eller noget er glemt, er det ikke med 

vilje. 

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Regnskabet er ikke modtaget fra revisor/bogholder. Forslag om indkaldelse til 

ekstra generalforsamling mhp godkendelse af regnskab, men gennemførelse af 

den resterende dagsorden på generalforsamlingen dd. 5/3-22. Dette 

godkendes af medlemmerne. Det er den afgående bestyrelse, der indkalder til 

gennemgang af regnskab. 

4) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen indstiller til at det halvårlige medlemskontingent stiger fra 175 kr til 

200 kr. Udgifterne til drf stiger, hvorfor en prisstigning vil give mening. 

Det vedtages at stævnekontingentet forbliver på samme niveau. 

Det vedtages at det halvårlige kontingent stiger fra 175 til 200 kr halvårligt. 

5) Behandling af indkomne forslag 

Indkomment forslag: At der skal fastlægges en tidsramme for hvor længe efter 

bestyrelsesmøder, der skal foreligge referater på hjemmesiden. 

Ønske om mere fyldestgørende referater, så det tydeligere fremgår, hvad der 

foregår i bestyrelsen. 

Der stemmes om at indføre flg. tilføjelse i vedtægterne: “Beslutningsreferatet 

lægges ud offentligt til medlemmerne senest 14 dage efter hvert 

bestyrelsesmøde.” 

Forslaget vedtages med ⅔ af de afgivne stemmer.  

Forslaget træder i kraft pr 1/1-23. Indtil da appelleres til bestyrelsen, at man 

bestræber sig på at overholde tidsfristen.  

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Lone Larson er ikke på valg. 

Mette Holmgaard, Maria Hass og Jette Stevens ønsker ikke genvalg. 

Knud Damgaard modtager genvalg for 1 år.  

Flg. melder sig til at træde ind i bestyrelsen: 

Wendy Ring vælges ind i bestyrelsen 



Pia Rostgaard vælges ind i bestyrelsen 

Mette Stender vælges ind i bestyrelsen 

Mille Toft vælges ind i bestyrelsen 

Lenette Ring vælges ind i bestyrelsen 

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Therese Johansen vælges som 1.suppleant 

Chris Stevens vælges som 2. suppleant. 

8) Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant 

Da der ikke er juniorer til stede ved generalforsamlingen, vedtages det at 

gennemføre dette punkt ved den ekstra generalforsamling, der indkaldes til når 

det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 

9) Evt. 

a) Forslag om infoaftener hvor elevforældre “hjælpes” ind i nogle opgaver. Flere 

forældre ved ikke helt hvad de kan byde ind med og har ikke stor erfaring med 

heste, men kan godt varetage forskellige opgaver uden om hestene. Det er for 

nogle svært at gennemskue, hvor de kan hjælpe til.  

Det nævnes at der er mulighed for indmeldelse i aktivitetsudvalget, som 

varetager disse opgaver.  

b) Tak til den afgående bestyrelse for det store stykke arbejde. 


