
Den ordinære Generalforsamling i Herning Rideklub 2021 udskydes  

 

Kære alle medlemmer i Herning Rideklub, 

Med dette brev skal vi desværre meddele at vores årlige Generalforsamling er udskudt, indtil videre på ubestemt tid. 

Årsagen kender vi jo desværre alle - med de nuværende restriktioner kan vi ikke facilitere en Generalforsamling. 

Vi har diskuteret flere scenarier omkring afholdelse af Generalforsamlingen, også en virtuel. Vi føler dog at det er vigtigt, at vi 

mødes personligt - derfor denne beslutning. 

Som det fremgår af den oprindelige dagsorden så modtager bestyrelsesmedlemmer der er på valg alle genvalg - derfor fortsætter 

den allerede valgte bestyrelse uændret indtil Generalforsamlingen. 

Det er ikke fra medlemmerne indkommet forslag til behandling på den ordinære Generalforsamling. 

Med det samme vi kan se det muligt at afholde en ordinær Generalforsamling vil der blive indkaldt med gyldigt varsel.  

Generalforsamlingen vil blive afholdt iht. Hernings Rideklubs vedtægter 

 

Bestyrelsens prioriteringer i 2021 

Som vi tidligere har tilkendegivet er det vores målsætning konstant at søge forbedringer på HER.  

Set i lyset af den situation hele samfundet befinder sig i, må vi dog også er erkende at vi kigger ind i et økonomisk udfordrende 

2021. Mange af de tanker vi havde for året må vi derfor, ikke skrinlægge, men "holde lidt hen" indtil vi ved vi ved hvornår vi igen er 

fuldt kørende mht. undervisning og stævneafvikling. 

En af de ting der prioriteres højest lige nu er renovering/opfriskning af denne lille ridehal. Vi har derfor indkøbt træ, således vi kan 

lave nye barrierer og porte. Ligeledes skal bunden forbedres.  

Vi vil gerne have den lille hal bragt tilbage i en hyggelig, og god, stand. Vi VED hvor mange af vores elever/parter der ynder at 

benytte den. 

Når foråret for alvor har meldt sin ankomst vil der blive arrangeret en arbejdsweekend, således dette kan blive gjort. 

Mere om det senere. 

Generelt vil vi gerne prioritere elevskolen højt i 2021 - så bl.a. vores partsryttere også får mulighed for deltagelse i flere stævner - 

når der igen bliver åbnet for disse. 

Vi har ligeledes et færdig projekt liggende omkring opsætning af overvågningskameraer på hele rideskolen. Dette har været et stort 

ønske længe. Projektet er køreklart, men det er en så bekostelig affære at vi endnu ikke kan sætte et tidspunkt på - Vi håber meget 

det bliver muligt i løbet af 2021. 

 

Omkring kloakering og overfladevand så har dette været et tilbagevende problem på HER. Vi kører nu et forløb med Herning 

kommune om hvorledes vi kan forbedre dette. Det er ikke en opgave vi, økonomisk, kan løfte alene.  

Det skal bemærkes at der ikke er tale om foldene, men alene nedløb, kloakering og områderne imellem bygningerne. 

Som i har kunnet læse i dagspressen så har der været sonderinger mellem kommunen, HER og HOKR omkring etablering af et helt 

nyt Ridecenter i Herning. Dette arbejde pågår løbende. Status er lige nu at Kultur- og Fritidsudvalget har vendt tomlen opad for 

ideen, og derfor bevilget en sum penge til at der kan laves tegninger og projekt.  

Vi er stadig langt fra at kunne præsentere noget færdigt. Hvis dette bliver en realitet, så taler vi, sandsynligvis, en tidshorisont på 4-

5 år. I skal nok få meget mere information omkring dette projekt. 

Det skal selvfølgelig nævnes at hvis i har spørgsmål omkring ovenstående så er i altid velkomne til at rette henvendelse til 

Bestyrelsen. 

Slutteligt skal der herfra lyde en stor tak til alle dem der har hjulpet igennem det seneste år - med frivillig arbejdskraft til stævner og 

praktiske projekter - TAK, uden jer kan vi ikke lykkes. 

Stor tak også til dem der har ønsket at betale for undervisning selv om det har været lidt småt de seneste måneder - i skal vide jeres 

støtte og velvilje er uvurderlig! 

På vegne af bestyrelsen og den daglige ledelse og med de allerbedste hilsner 

 

Carsten Andersen 

Formand Herning Rideklub 

 


