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Referat fra RORK Generalforsamling  
25.02.2023 

Punkt 1 - Valg af Dirigent:  
Nadia Laursen. 

Punkt 2 – Formandens beretning: 
Sikke et år det har været. Det har været udfordrende, det har været sjovt og det har været berigende. Det 

begyndte lidt for dramatisk, da den daværende bestyrelse desværre valgte at trække sig helt og det betød at 

den nye bestyrelse stod over for en meget stejl læringskurve. Det vil være at lyve og sige at det har været 

nemt, eller vi har været fejlfrie, men her et år senere er mange ting allerede blevet nemmere og det er 

imponerende hvad der kan nås på et år, når viljen er der.   

Jeg tror, jeg på vegne af de andre bestyrelsesmedlemmer kan sige, at vi gik ind i bestyrelsesarbejdet med to 

formål. 1. at dyrke og kultivere klubånden i RORK og 2. for at sikre klubbens overlevelse i forbindelse med 

kommunens planer om at overtage jorden, som vi driver klubben på i dag.  

Og lad os starte med klubånden. I 2022 blev der skruet gevaldigt op for antallet af klubaktiviteter efter et 

par år med Corona udfordringer. Der kan ikke være en borger i byen Hornslet som i dag ikke er klar over at 

byen har en aktiv og populær rideklub. Der er blevet afholdt en fuldt booket spa-dag for hestene 

sponsoreret af Elro fonden, Klubben har vist ved Lyserød lørdag, at vi står sammen når et medlem har det 

svært, ved at ride et flot pyntet optog igennem byen hvor man samlede ind til støt brysterne. Der blev 

afholdt 2 ridelejre i sommerferien, som både bød på grin og gys i forbindelse med at en hestetyv huserede. 

Der er blevet afholdt 7 velbesøgte stævner, som samlet set har givet en indtægt på 60.000 kr. til klubben. 

Junior udvalget lavede en skøn spa og hyggeaften for klubbens yngre medlemmer og så har vi ikke mindst 

været synlige på Kulturgrunden og ved Jul på Slottet, hvilket også gav en rigtig fin indtægt til klubben. Det er 

vores håb at kunne holde mindst lige så mange gode arrangementer 2023 og gerne flere og derved sikre en 

dynamik klub med sammenhold og klubånd.  

Vi har kendt til kommunens ønske om at flytte ridecentret længe. Men momentum var ikke rigtigt 

eksisterende og på den ene side stod kommunen og sagde ”vi opsiger jer og I skal finde en ny placering” og 

på den anden side stod klubben og sagde, ”jamen hvorhen? Hvor kan vi finde 10-20 hektarer jord vi må 

bygge på og som byens børn kan cykle sikkert til?”. I sidste ende krævede det valget af en helt ny bestyrelse 

for ridecentret. Og i starten af året gav rideklubbestyrelsen og ridecenterbestyrelsen hinanden hånd på, at 

vi ville arbejde sammen om at få sat momentum i tingene igen. Og der skal lyde stor ros til 

ridecenterbestyrelsen, som virkelig har brugt det forgangne år på en intensiv søgen efter jord. Der er blevet 

banket på dørene hos de lokale landmænd og der er blevet afholdt et utal af møder med kommunen. Lad 

mig gøre det klart at det er en svær opgave, Men også en opgave hvor der nu endelig er lidt skred i tingene.  

For at vi kan have en god og velfungerende klub, så er det essentielt at vi får en stabil og fornuftig drift, som 

viser et overskud. Når vi gennemgår regnskabet, så tror jeg det står klart hvilke områder vi har sat ind på i 

bestyrelsen. Jeg vil derfor kort gennemgå vores 4 indtjeningsområder så I har en fornemmelse af hvordan 

det er klubben, tjener penge og derved kan fortsætte driften.  

Det første, og et af de vigtigste områder er Ridefysioterapien som drives af Maria Hass Madsen. I løbet af de 

sidste år er nærmest alle ridefysioterapi muligheder lukket ned i det meste af Østjylland og det betyder at 
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Maria i dag dækker det geografiske område fra Hadsten til Skanderborg. Og søgningen til ridefysioterapien 

er stigende, hvilket har betydet at vi har måttet oprette venteliste. Ridefysioterapien var i starten af året 

hæmmet af for få ridefysioterapi egnede heste, en udfordring som vi har arbejdet med her i 2022 og hvor 

situationen nu ser væsentlig mere fornuftig ud end i starten af 2022.  

Det andet indtjeningsområde er rideskolen. Et fokusområde i 2022 har været at få nedbragt ventelisten, 

som lukningen af Stejlbjerggaard medførte. Der er lagt mange timer i at sikre at holdene er fyldt op og 

koordinering med forældre og børn. Det er lykkedes i stor grad og vi har i løbet af 2022 set en flot stigning i 

den omsætning som kommer til klubben via vores rideskole. En lille flue i suppen, har dog været den store 

udskiftning i undervisere vi har set. Vi håber på større stabilitet i det kommende år. I starten af året blev vi 

ramt af den udfordring, at vi mistede 3 rideskoleheste som var lånt. Med en økonomi som ikke tillod indkøb 

af nye heste, var gode råd dyre. En intensiv søgning af fonde gav dog bonus og vi fik i alt samlet 180.000 kr. 

ind til indkøb af nye rideskole og ridefysioterapi heste. Det blev indkøb af Kaska, Bady, Blitz, Benedikte og 

Sorte per. Klubben har i dag flere heste end vi har haft i mange år. Selv om det er en omkostning med så 

mange heste, så betyder det at hver hest bliver belastet mindre og at vi derved holder hestevelfærden høj. 

Det er en parameter vi vægter højt.  

Det tredje indtjeningsområde vi har er opstaldning. Og især ny stald har været fyldt det meste af året. 

Faciliteterne i gammel stald gør desværre, at det ikke er specielt attraktivt til udlejning. Det er desværre et 

område som er svært at optimere på, når vi står over for en flytning, da det ikke kan betale sig at investere i 

forbedring af stald faciliteterne.  

Det sidste indtægtsområde er klubbens aktiviteter. Det at vi holder stævner, deltager i Jul på slottet og 

arrangere spa dag mv. er en stor indtægtskilde for os. Vores stævner er nu blevet populære igen, og stævne- 

og caféudvalget modtager stor ros fra rytterne for deres planlægning og afholdelse af stævner. Det er også 

det område som kræver flest frivillige til at sikre gennemførslen. Vi er dybt taknemmelige for den gruppe af 

frivillige som altid stiller op og lægger mange timer. Der skal lyde en kæmpe tak til jer. Men vi lægger ikke 

skjul på at der er behov for at den gruppe gøres større og flere giver en hånd med, så folk ikke kører trætte i 

foreningsarbejdet. Så hermed en opfordring til at man melder sig til stævne-, cafe-, aktivitetsudvalg eller 

junior udvalg og er med til at gøre Rosenholm rideklub til den klub, de andre klubber går og sammenligner 

sig med.  

Inden vi går videre til regnskabet, vil jeg gerne sende en stor tak til vores ansatte i både stalden, ridefys og 

vores undervisere. Uden jer, havde det sidste år ikke kunnet lade sig gøre. Vi ved mange af jer har lagt flere 

timer end vi kunne forvente af jer, I er kommet på kreative løsninger på ting vi kunne spare på, I har smøget 

ærmernes op og idérigheden har været stor. Det er vi i bestyrelsen evigt taknemmelige for. Der skal også 

gives en stor tak til resten af bestyrelsen, som nok alle har fået lidt ekstra grå hår i løbet af det forgangne år. 

Men når man tænker på at vi kun har været i gang i et år, så kan jeg kun forestille mig hvor meget vi kan nå i 

løbet af 2023 og vi glæder os til at byde nye bestyrelsesmedlemmer velkomne som har lyst til at være med 

på denne rejse.  

Punkt 3 - Revideret Regnskab: 
Regnskabet blev fremlagt og godkendt.  

Punkt 4 - Fastsættelse af kontingent: 
Den halvårlige kontingentpris på 200 kr. fastholdes. 

Afstemning af almindelig + passivt medlemskab blev begge godkendt. 
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Stævnemedlemskab blev godkendt. 

Til næste generalforsamling skal der drøftes prisen for stævnemedlemsskabet. 

Punkt 5 - Behandling af indkomne forslag: 
Der mangler en oversigttavle i forhold til, hvem der er ansvarlig for hvad i stalden, så nye opstaldere ved 

hvem de kan henvende sig til. Løsningen bliver, at der fremover vil være en synlig personaleoversigt og blive 

afholdt løbende opstaldermøder. 

De fremmødte til generalforsamlingen opfordrer Bestyrelsen til at lave en introplan til nye opstaldere. 

Der var en forespørgsel fra 3 opstaldere ifh. om, der ville være mulighed for, at åbningstiden kunne udvides. 

- Dette punkt vil bestyrelsen tage sig af til næste bestyrelsesmøde. 

Punkt 6 valg af bestyrelsesmedlemmer: 
Pia Rostgaard, Charlotte Madsen, Lenette Ring og Wendy Ring ønsker at træde ud af bestyrelsen. 

En stor TAK for jeres store indsats. 

Nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind: 

• Anne-Louise Mostrup Ring 

• Christina Ryom Krogh 

• Nadia Laursen  

• Inger Bach 

Ikke på valg: 

• Mille Toft Schou 

• Pia Damgaard Kristensen 

• Mette Stender Zacho 

Punkt 7 - suppleanter til bestyrelsen: 
• Therese Rosgaard fortsætter som suppleant. 

Punkt 8 - Junior Repræsentant 
Astrid Ultang Tarp Madsen fortsætter som juniorrepræsentant. 

Freja fortsætter som junior suppleant. 

De øvrige medlemmer i udvalget er: Johanne, Sofie og nyvalgte Maja. 

Dorthe Ultang Madsen vil være tilknyttet juniorudvalget (som voksen over 18 år). 

Eventuelt: 
Ros til bestyrelsen - der er kommet en positiv stemning i staldene. 

Der er et ønske/forslag om løsdrift, når RORK på et tidspunkt skal flytte til en ny matrikel i Hornslet. 

Vi takker for støtte fra ELRO, Søby Sparekasse, Midtdjurs Sparekasse fond. 


