
Ordinær generalforsamling Rosenholm Rideklub 26/8-21 

1) Valg af dirigent 

Lene Friis vælges som dirigent 

 

2) Bestyrelsen aflægger beretning 

Det har været et turbulent år med sygdom hos elevhestene og nedlukninger pga corona. 

Alle koncerter blev aflyst i 2020, hvor de frivillige ellers hartjent mange penge til klubben med 

burgerflip. 

For at hjælpe på økonomien meldte vi os til strandrensning som gav 10.000 kr i klubkassen.  

Alligevel begyndte vi at se penge blive brugt lynhurtigt op til ferien og vi nærmede os en nedlukning 

af hele klubben. 

Heldigvis ville nogle vakse personer gerne lave aktiviteter i sommerferien så klubben kunne tjene 

penge. Nettooverskud heraf blev ca. 52.000 kr. Økonomien blev reddet og vi fik senere søgt flere 

hjælpepakker via DIF.  

I foråret 19 blev staldene og den tilhørende jord opkøbt af kommunen. Vi hørte intet ang. husleje 

før et helt år senere, og så ville de pludselig have et kæmpe beløb, 200.000 kr, på én gang. Dette 

blev dog forhandlet frem og tilbage og vi fik et afslag på 100.000 kr og et stort nedsalg i huslejen.  

Vi måtte ligeledes finde en ny minilæsser da tidligere ejer tog den traktor vi ellers lånte, med si. 

Efter lang tids søgen endte vi med leasing af en ny minilæsser til 100.000 kr, 24.000 kr i opstart og 

1900 kr om måneden. 

Vi har lavet en aftale om bortskaffelse af mødding med biogasanlægget i Spørring. Vi slipper for et 

stort gødningsregnskab og der kommer noget mere biogas på gasledningen. Det er en god og grøn 

aftale. 

Der er blevet søgt fondsmidler til nye heste. Vi fik 90.000 kr til 2 nye heste og udstyr. Vi købte 3 nye 

heste og fandt selv udstyret.  

Mille søgte fonde til ny ridehusbund og fik skaffet 90.000 kr og vi fandt selv de sidste 36.000 kr til 

den nye bund i ridehallen.  

Varmepumpen til ny stald døde først på året, da der var koldest. Der blev brugt ca 9000 kr til en ny. 

Stor stald har fået nyt lys og ventilationen er repareret i begge stalde. Det er der brugt ca 25.000 kr 

på i alt.  

Sidst på efteråret 2020 blev der desværre konstateret en særlig aggressiv type ringorm hos nogle 

elevheste og det bredte sig hurtigt til resten. Det gav et kæmpe arbejde til personale og frivillige 

med rengøring og desinfektion af stalde og udstyr samt vask og klipning af alle elevheste. Alle 

brugte dækkener og underlag blev sendt til vask hos Aude på Sortevej. 

Alt i alt med vask, medicin og dyrlæger har regningen været over 100.000 kr. Det håber vi ikke sker 

igen. 

Alligevel er det lykkes os at have så sund en økonomi at vi næsten altid har et indestående i banken 

på ca 150.000 kr. Det vil vi helst, da det svarer ca til en måneds indtægt. 

Vi skal ret hurtigt efter generalforsamlingen mødes med kommunen ang. et nyt ridecenter. Det 

bliver spændende, hvordan det kommet til at gå. 

Vi har også hørt de utilfredse røster om at vi ikke er til at komme i kontakt med, ikke er gode nok til 

at svare på mails osv. Det beklager vi meget, det er ikke af uvilje. Bestyrelsen har været noget brugt 



her i første halvdel af året, dels fordi flere af vores gode bestyrelsesmedlemmer har valgt at trække 

sig før tid. Det er vi meget kede af, da bestyrelsesmedlemmer er en mangelvare. Vi håber nogen vil 

stille op, det er ikke så slemt når vi er 7 til at trække læsset, det kan også være sjovt.  

Tak til personale, ridefyssen, frivillige hjælpere og den øvrige bestyrelse for, på trods af covid-19, et 

godt år. 

 

3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 

Der er konstateret fejl i regnskabet, da der ikke er taget højde for gæld til kommunen – der er tale 

om 187.500 kr som mangler under punktet lokaleomkostninger. Dette rettes straks efter 

generalforsamlingen. 

Fejl i kontingentposten da zakobo regner kontingent og alt hvad der ellers kommer på samme 

faktura, derfor figurerer kontingentposten markant højere. 

Under punktet ”diverse rideskole” er beløbet ikke så stort i realiteten, under dette punkt ligger 

sandsynligvis køb af et antal heste. 

 

Forventninger til 2021: Det forventes ikke at kunne få del i coronapuljer i 2021 grundet høje krav til 

dokumentation. I 2020 kunne ikke søges statens hjælpepakker på driftsomkostninger på hestene. 

 

Regnskabet godkendes. 

 

4) Fastsættelse af kontingent (det årlige) 

Kontingentet foreslås at forblive uændret. Dette godkendes. 

 

5) Behandling af indkomne forslag 

a. Nyt ridecenter 

Der arbejdes kraftigt på en ny lokation til Rosenholm Rideklub, da kommunen ønsker 

at udstykke den nuværende lokation til villagrunde. Der skal mødes med kommunen 

ift. Fondssøgninger o.l. for at rejse penge til det nye ridecenter. 

Der skal gerne oprettes et udvalg som kan varetage opgaven med oprettelse af det 

nye ridecenter. 

Den sidste melding er at Rosenholm Rideklub gerne skal være ude af nuværende 

lokation pr. 1/1 2024. 

b. Valg af revisor 

Det er muligt at køre Zakobo som totalløsning for regnskaber. Denne ydelse koster 

1265 kr om måneden for bogføring og opsætning af regnskaber. Kun i fald tilskuddet 

fra kommunen overstiger 200.000 kr skal der revision på. 

Prisen for ydelserne bliver ikke billigere, men bogføringen bør blive markant 

simplificeret, således at bestyrelsens (kassererens) arbejde lettes. 

Det vurderes blandt fremmødte medlemmer at der er flere fordele end ulemper ved 

denne løsning. Derfor ingen indsigelser. 

c. Benyttelse af quickpay fra clearhouse 

Her kan benyttes flere typer kort samt mobilpay. Dog understøttes rent dankort ikke. 



Denne betalingsløsning indføres i løbet af efteråret.  

Ingen indsigelser for at indføre denne betalingsløsning. 

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (Knud/formand er på valg) 

Lone Larson ønsker at blive valgt ind i bestyrelsen. Det vedtages at hun indtræder i bestyrelsen. 

Knud Damgaard genvælges til næste ordinære generalforsamling.  

Mette Stender Zacho vælges til bestyrelsen. Dette godkendes. 

 

7) Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Der er foreløbig ingen opstilling til posten som 1. suppleant. 

Pia Rostgaard vælges som 2. suppleant til bestyrelsen. 

 

8) Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant 

Astrid Ultang Madsen vælges som juniorrepræsentant.  

Katrine Balshøj Madsen vælges som voksenrepræsentant. 

 

9) Eventuelt 

a. Ryttermærkeundervisning 

DRF ønsker at ryttermærkeundervisning igen opstartes i klubberne, gerne som en 

integreret del af undervisningen. 

Det foreslås at benytte horsemanship som en junioraktivitet.  

Der er ønske om en omstrukturering af rideskoleundervisningen, således at teori, 

jordarbejde og horsemanship bliver en naturlig og integreret del af den ugentlige 

rideundervisning.  

Forslag om mentorordning. Mentorer for både nye elevryttere og nye opstaldere. En 

frivillig ordning som er en del af pakken når man er opstalder eller elev. Forslaget 

bearbejdes i bestyrelsen. 

b. Stævneudvalg 

Der mangler medlemmer til stævneudvalget, og der er ønske om et cafeudvalg, der 

kan varetage nogle af opgaverne. 

c. Tak 

Tak til Pia for at lave løn, til AL for at stå for regnskaber, til Kristina for de mange år 

som underviser og frivillig og til Mille for at varetage vikarundervisning. 


