
Referat fra Herning Rideklubs generalforsamling torsdag den 17. juni 2021. 

 

Dagsorden iht. Vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent.  

Morten Godtfredsen blev valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt. 

2.  Bestyrelsens beretning. 

Formand Carsten Andersen fortalte om et meget svært år grundet Corona nedlukninger, 

suspendere holdundervisninger, forsamlings forbud, aflyste stævner som har besværliggjort 

en normal drift på HER. Trods alle disse trængsler roste formanden den tålmodighed som 

alle medlemmer og personale på HER har udvist, så Herning Rideklub trods alt kom ud af året 

med skindet på næsen. 

Endvidere fortalte formanden, at HER tidligere formand gennem mange år, Niels Facius i 

sensommeren bad bestyrelsen om at blive fritaget fra bestyrelsesarbejdet og træde tilbage 

som formand af personlige årsager. Dette ønske valgte bestyrelsen at efterleve. 

Herning Rideklub og bestyrelsen ønsker at sige Niels en meget stor tak, for mange års 

ihærdigt arbejde til glæde for alle klubbens medlemmer. 

3. Regnskabet fremlægges til godkendelse: 

 Generalforsamlingen godkendte regnskabet, som for andet år i træk viste overskud. 

4.  Fastsættelse af medlemskontingent samt øvrige kontingenter. 

Generalforsamlingen besluttede at fastholde medlemskontingenter og øvrige kontingenter 

på nuværende niveau. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

 Der var ikke indkommet forslag. 

6. Valg af bestyrelse: Tina Høgh, Johnny Lauritsen, Jakob Gaardsted og Carsten Andersen er på 

valg og modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår i øvrigt at Sandra Them bliver valgt ind i 

bestyrelsen. 

 Generalforsamling godkendte og stemte for alle på valg. 

7.  Valg af revisor. 

 Partner revision blev valgt.  

 

 

 



 

8.  Eventuelt. 

 Følgende punkter blev bragt op og diskuteret: 

 1) Længere åbningstider om fredagen. 

 2) Nytænkt hvordan vi får større tilslutning til hjælpelister til stævner. 

 Forslag til ovenstående:  Få fat i de unge, skab, sammenhold 

gennem hjælpearbejde og hjælpefest olign. tiltag. 

3)  Maibrit annoncerede, at Maibrit & Tina stopper i stævneudvalget i 2022. 

Maibrit opfordrede nye til at melde sig allerede nu, så de nye kan være med til 

at vælge stævner for 2022 og dermed komme glidende ind i arbejdet. 

4) Carsten talte om ideer til en ny form for stævneudvalg, hvor udvalget består af 

6-8 personer der fordeler opgaverne imellem sig og selv får fat i yderligere 

hjælpere, derved bliver arbejdsbyrden ikke så stor for den enkelte.   

5) Rideklubbens venner holder generalforsamling onsdag den 30.6 kl. 19.00 i 

rytterstuen. Flere udtræder af bestyrelsen, så for at vennerne kan fortsætte, 

kræver det nye bestyrelsesmedlemmer. Rideklubbens venner er en meget 

vigtig forening der hjælper med at samle penge ind til gavn for den enkelte 

rytter og som også har ydet store økonomiske gaver til HER gennem tiderne, 

derfor opfordres alle til at komme og støtte vennerne og tage del i dette 

arbejde til gavn for alle på HER. 

6) Bestyrelsen mangler hjælp til at finde sponsorer og søge fonde, så alle der 

kunne tænke sig at give en hånd med eller har et hint til eventuelle nye 

sponsorer, kan henvende sig til Ole fra bestyrelsen. 

7) Bestyrelsen blev bedt om at genoverveje beslutningen om, at fjerne rabatten 

for 2. hest 

8) Dårlige bunde i elevstalden blev påpeget, nogle parter bruger selv penge på at 

opretholde anstændige bunde. 

9) Flere ytrede ønsker om en kulturændring, hvor alle går et ekstra skridt for 

hinanden og ikke bare tænker på sig selv. Vi skal alle blive bedre til at tømme 

trillebøre, samle klatter op og generelt holde orden overalt på HER, så det 

bliver et bedre sted at være. VI HAR ALLE ET ANSVAR. 

10) Ole fra bestyrelsen forklarede, at bestyrelsen stod meget fast på at få en 

forbedret kultur om at samle klatter op på vores nye fiber bunde, da disse 

bunde er klubbens eksistensgrundlag. Der kom forslag til at man på 

undervisningsholdene hver gang udpeger en person der samler klatter op 

efter endt undervisning, så alle lære processen omkring at tage vare på 

bundene. 



11) Der blev opfordret til et nyt seddelsystem i laden, så man ikke bliver 

faktureret forkert på ens forbrug. 

12) Der blev opfordret til at gentænke hvem der skal bruge den lille hal til 

undervisning. 

 13) Der blev opfordret til bedre information, når der skiftes type af foder. 

14) Der blev opfordret til, at HER finder et system, så nybegynder med ikke heste 

kyndige forældre får hjælp i starten, da mange ikke ved hvordan processerne 

fungere og man ikke har den faglig viden om at sadle op, gøre hesten klar og 

almen pleje af hestene. En form for mentor ordning blev foreslået. 

 

 

 

 

 

 


