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Generalforsamling i Slagelse Rideklub 
Torsdag d. 25. februar 2016 

 
 
 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
4. Fastsættelse af medlemskontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Følgende er på valg:  

a. Karen Poppelvig 
b. Charlotte Sonne 
c. Karen Sørensen – ønsker ikke genvalg 
d. Helle Neumann 

7. Valg af suppleanter 
a. Anne rasmussen 

8. Valg af juniorudvalg 
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
10. Eventuelt 

 
 
Ad 1. 
 
Bestyrelsen foreslog Mogens Svejgaard. Generalforsamlingen godkendte Mogens som 
Dirigent. Dirigenten konstaterede at forsamlingen var korrekt annonceret. 
Stemmetællere blev Kenneth og Maria 
 
 
Ad 2. 
 
Formanden aflagde årsberetning. 
 
Når jeg tænker på SLRK som klub, så er jeg stadig glad. Klubben har jo eksisteret i rigtig 
mange år og har gjort det godt. Vi er en klub, der drives af frivillige. Men vi er også en lille 
forretning, der driver rideskole og opstaldningssted, ligesom vi er stævnearrangør. Og når jeg 
tænker på forretningen SLRK så er jeg også glad - måske semi glad. Det er hårdt at drive 
forretning. Det vender jeg tilbage til. 
 
Men på mange måder går det godt i klubben og for vores medlemmer. Jeg er stolt over at være 
en del af SLRK og jeg er glad for alle de søde og rare mennesker jeg møder, når jeg færdes på 
ridecentret, og når vi afholder stævner. Det giver god energi. 
 
Som jeg nævnte i min beretning sidste år, så har jeg fortsat en god fornemmelse af, at klubben 
nok skal klare sig i mange år fremover, og at vi er en klub som andre også lægger mærke til. 
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Efter sidste års generalforsamling, havde vi konstituerende bestyrelsesmøde, hvor vi kunne 
byde Signe Dyrnesli velkommen og så blev posterne ellers hurtigt fordelt. Vi har haft et godt 
år i bestyrelsen, og jeg synes stadigt, at vi sammen formår at flytte klubben og sørge for, at 
klubben hele tiden kommer i skridt op. Jeg synes, det er fint, at vi har ambitioner for SLRK, 
selvfølgelig med hensyn til de kræfter, hver især kan lægge i det. 
 
2015 var også året, hvor flere af vores medlemmer gjorde det godt rundt omkring til stævner. 
Stort tillykke til jer alle. Husk, bag disse flotte resultater står der altid mennesker i kulissen, 
der har hjulpet til. Karen P. vil vanen tro komme nærmere ind på de sportslige resultater. 
 
Aktiviteter: 
Klubben har ikke sovet hele 2015 væk. Der har været mange aktiviteter. Vi har haft 9 stævner 
i 2015, heraf 1 rideskolestævne i december, 6 springstævner og 2 dressurstævner. 
Vi havde i 2015 flere stævner, hvor vi virkelig havde mange deltagere. Det er bare så positivt 
at være vidne til. Måske det kan skyldes, at vi nu også har fået en ny ridebund i det lille 
ridehus? Så når vi har sat alle sejl til, er det dejligt, at stævnerne bliver så velbesøgte. 
Vi har fået gode karakter af TD’erne for vores afholdelse af stævner, og det bliver vi altid glade 
for. Men vi har også forsøgt med nogle ny tiltag. Bl.a. flere hjælpere - ikke kun på banen, men 
rundt omkring på ridecentret. Det betyder, at der er mere overskud til at sørge for, at de der 
besøger os, føler sig velkomne. De får en god betjening, de bliver hjulpet på 
parkeringspladsen og i det hele taget oplever de god service. 
 
Vi har stadig Jimmi Sørensen som vores spring og dressur træner, dog mest til spring. Det kan 
stadig samle mange til alle træningsdage og onsdag eftermiddag og aften er der ca. 20- 25 
ryttere igennem træningen. Jeg mener, at der er ca. 35 tilknyttet Jimmi træning, men nogen 
deler en tid imellem sig, og der vil jo altid være skadede heste, der gør at pladsen bliver ledig 
for andre. 
 
Hvis vi får en god sommer i 2016, tænker jeg, at vi igen skal gøre det til en fast del af 
træningen at grillen startes op og alle, hvad enten de træner eller ej, kan tage mad med til 
grillen. 
 
Jimmi har i lighed med andre år afholdt weekendkurser, og han deltog også på sidelinjen ved 
vores Julestævne, hvor han aktivt vejledte hans ryttere. 
 
Tina Sonne har fået mere gang i rideterapien, som primært foregår i de timer, hvor vores 
rideskole dyr ikke går rideskole. Det er eneundervisning for elever med mere specielle behov 
end vores daglige rideskoleelever, og det er dejligt at høre om de små succeser, det giver 
børnene og deres familier at være en del af denne undervisning. Vi er løbende i dialog med 
Tina og muligheden for at tilbyde flere elever denne undervisning. 
 
Der har været stille omkring ryttermærke undervisning i 2015, men allerede nu kan jeg 
fortælle, at der er godt gang i undervisningen i 2016. 19 har været til prøve og der er 20 
personer tilmeldt til næste undervisning og flere på venteliste. Flot og vigtigt viden, når man 
har med heste at gøre. 
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I Junior udvalget har der været afholdt en overnatnings weekend sidste år. Så der har ikke 
været den store aktivitet, men mon ikke 2016 bliver mere aktivt? 
Ride lejeren sidste år var primært privat arrangeret og afholdt i juli. Det var gået godt, og da 
et primært var arrangeret af private, betød det, at prisen kunne holdes langt nede, da 
forældre ikke kun var søde at stå for maden, men også stod for at se efter deres børn. 
 
Vi deltog også sidste år i Dyrenes Dag, som er en del af Slagelse Festuge. Det er en lang dag for 
både dyr og hjælpere, men det giver penge i kassen, og det er det, vi hele tide skal have for øje. 
 
Dyrenes Dag giver os mulighed for at vise flaget, der er en god stemning og alle man møder er 
glade. Der kommer rigtig mange forældre og bedsteforældre forbi med børn og børnebørn, 
som er potentielle kunder i vores butik. Alt i alt tjente vi sidste år kr. 6.000 den dag, ved 
ponytræk, udlån af speaker  (Charlotte) og udlån af dressur hegn. Det er en rigtig god måde 
at tjene penge til klubben på, men vi er også beskæftiget hele dagen. Og så har vi da sagt ja til 
at deltage igen i år. 
 
I august begyndte en ny sæson på rideskolen igen. Vi havde ikke været ude og reklamere for 
rideskolen, fordi alle hold egentlig var fyldt op inden rideskole start. Det er jo et 
luksusproblem, men selvfølgelig lidt ærgerligt, da vi jo rigtig gerne vil kunne opfylde børns 
ønske om at komme til at gå til ridning. Der var tilmeldt ca.70 elever, og det er, hvad vi lige 
umiddelbart kan klare, især på grund af den nye skolereform, som jo desværre forhindrer, at 
vi kan starte så tidligt som tidligere år. 
 
Til Nytårstaffel 31/12 2014, lovede jeg, at 2015 blev året, hvor vi fik gjort noget ved bunden i 
det lille ridehus. 
 
Det løfte har jeg holdt, men det har jeg kun kunne gøre, fordi så mange havde sagt ja til at ville 
hjælpe, da det så endelig gik løs. Der var flere, der meldte sig til at hjælpe, end vi umiddelbart 
skulle bruge. Der var også nogen, der så ikke blev spurgt, som forventede at blive spurgt. Men 
vi følte bare, at vi havde styr på det, og så gik vi i gang. Hvis vi havde inviteret flere ind i 
gruppen til planlægning af bunden, så var vi bare blevet endnu mere forvirret. Fordi, når den 
endelige beslutning om bund og materiale så skal besluttes, så står folk ikke ligefrem i kø for 
at tage beslutninger. En bund, der fejler, er ikke populært. 
 
Men til dem der var med, kæmpe stor tak for jeres indsats. Tak for lån af maskiner. Tak fordi i 
brugte fridage på projektet. Til dem der ikke var med, men som havde sagt ja, også et stort tak 
til jer for at tilbyde jeres hjælp. Det betyder utroligt meget, og måske jeg i stedet misbruger jer 
en anden gang. Til dem der ikke blev spurgt, men som gerne ville have givet et bidrag, 
undskyld! 
 
Bunden blev lavet i efterårsferien, og den fungerer rigtig fint. Den fik sin ilddåb 14 dage efter, 
 havde lavet den, til springstævne. Der havde vi fast tre mand på bunden hele tiden, og der 
var nok at gøre for at holde bunden fin. Den var lidt for levende, og vi havde den weekend 
vildt mange starter, så der havde vi travlt. Men det er vand, der er forskellen på succes og 
fiasko, det har vi lært og taget til os. For ved det næste store stævne var bunden super god, og 
vi fik stor ros. Dejligt. 
 
Samme weekend som bunden fik sin ilddåb, og hvor vi havde stort springstævne, fik vi besøg 
af Dansk Rideforbund, Anje Heinsen. Endelig kunne vi mødes og få klaret gennemgangen af 
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hele ridecentret m.h.p. sikkerhedscertificering og organisationscertificering. Vi blev 
certificeret, og vi har fået et stort flot skilt som nu hænger på det lille ridehus. At vi valgte at 
blive certificeret lige præcist i den weekend, hvor vi havde flest starter på hele året, ja, det var 
måske lidt overkill. Men vi vidste jo ikke på forhånd, vi ville få så mange starter den dag, og 
det var super, at vi kunne vise en repræsentant fra Rideforbundet, hvordan det også er at 
være frivillig i en rideklub. Det ved Anja Heinsen nu godt i forvejen. Som en ekstra gevinst 
blev vi nævnt på Rideforbundets hjemmeside og præsenteret som klubben med den skæve 
flagstang  
 
Vores stald er fyldt op. Der er et par stykker på venteliste, og det er jo bare dejligt. Der er 
skiftet lidt ud i ”besætningen” i løbet af året, nye er kommet ind og velkommen til jer. 
Rideskolestalden er ligeledes fyldt op. Der sker jo også lidt udskiftning i vores heste/pony 
besætning. Vi er hele tiden obs. på, om nogle af vores dyr skal skiftes ud med andre. 
 
Vores mangeårige naboer Tove og Johnni Frese valgte at sætte deres ejendom til salg i 2015, 
og vi har nu fået nye naboer - Sanna og Claus, velkommen til dem. Der skallyde et stort Tak til 
Tove og Johnni for alt deres støtte og opbakning til vore mange påfund på ridecentret 
igennem årene. Vi har igennem mange år lejet foldene oppe bagved, som vi bruger til 
sommerfolde. Dem varvi selvfølgelig lidt nervøse for skulle overgå til andre, men det er der 
kommet en løsning på. 
Foldene ejes nu af Michael Neergaard, og vi har indgået en 5 årig forpagtningskontrakt. Så er 
det på plads. 
 
Vores nye naboer, vil efter planen åbne deres stalde for udlejning af bokse og på den måde vil 
vi kunne fjerne vores venteliste og vi kan håbe på, at der er plads til at begge stalde kan fyldes 
op og dermed komme endnu mere liv på ridecentret. Det vil kun være fint. 
 
Vi har fået udskiftet taget og skotrender på den store stalds sydfløj. Samtidig er eltavlen blevet 
skiftet. Det var en udgift på ca. tkr. 120. Men nu skulle vi gerne undgå vand i sadelrummene. 
En stor udgift, men nødvendig. 
 
Vores faste staldmedarbejder Connie stoppede sidste år, og Lena blev ansat som ny fast 
staldmedarbejder. I Januar 2016 har Lena valgt at søge nye udfordringer. Igen er Rikke trådt 
til, indtil vi finder en permanent løsning. Stort tak for det, Rikke. 
 
Som jeg indledte med, så tror jeg på, at vi nok skal klare den som klub, og stadig formå at 
udvikle os, så SLRK stadig er en klub kendt for noget godt rundt omkring. Vi er 220 
medlemmer i klubben - en svag tilbagegang, men det skyldes primært afgang af to store 
familiemedlemskaber, så det giver ingen bekymring. 
 
Men vi er en non profit forretning, dvs. vi skal i den forstand ikke tjene penge til ejeren, men vi 
skal selvfølgelig tjene penge til at kunne gøre noget bedre på stedet, og det gør jo nok en 
forskel i det daglige. Det betyder, at når vi hver især kommer på ridecentret, så skal vi være 
med til at sørge for, at her ser pænt ud. Man skal ikke bare sørger for sin egne ting, men også 
tænker på helheden. Alternativet er jo endnu dyrere opstaldningspriser, og det er ikke målet 
for os. 
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2015 har været et godt år for forretningen SLRK, det vil Karen S kom ind på. Vi er blevet bedre 
til at styre udgifterne og vi får forhandlet bedre priser på foder og træpiller m.m. Men vi skal 
også hele tiden være obs på dette for at få god drift i forretningen. I det daglige er det vigtigt, 
at vi alle er med til at spare, de steder vi selv kan påvirke. Sluk lyset efter sig, specielt når man 
forlader hallerne og der ikke er udsigt til, at nye rytter kommer ind. Lad vær at give vores dyr 
mere strå end de kan spise. Møddingen indeholder enorme mængder af uspist strå, og det 
koster mange penge og bortskaffe mødding, så tænk på det. 
 
Der er en god stemning på stedet. Jeg synes, der er god harmoni i vores gruppe af unge 
mennesker. Jeg håber, vi igen kommer i gang med grillen til onsdagstræning, det er bare så 
hyggeligt, og giver en rigtig god stemning blandt både aktive og passive medlemmer. 
 
I det hele taget er det vigtigt med god stemning. Når vi fortæller om SLRK rundt omkring, så 
husk og pral lidt. Fortæl om alle de gode ting der sker herude. Det er bare nemmere og drive 
en klub når stemningen er på positiv, og man rider på en bølge. 
 
God stemning er der også på herreholdet fredag aften. Vi er 6 herrer tilknyttet holdet, og vi 
har det rigtig hyggeligt. Men der er altid plads til en til  Dine ride færdigheder er 
underordnet. 
 
Af lidt større projekter kan nævnes dræning. Det er vi simpelthen nød til. Vores jordfolde er 
bare for mudrede, men før vandet fra springbanen er stoppet, bliver det ikke bedre. Så det 
skal vi i gang med. 
 
Vi har indkøbt nyt lydudstyr til det store ridehus, og det vil blive skiftet meget snart. Vi har 
skiftet højtalerne udenfor og i det lille ridehus. 
 
Vi er i gang med at lave nyt lys rundt omkring på ridecentret. Har lavet noget udenfor, men 
mangler fortsat lidt endnu. Der vil blive lavet ekstra lys udfor den store stald og ved gavlen af 
det store ridehus. Der er lige lavet lys i det lille ridehus ved staldskabene, så I kan orientere 
jer uden at tænde alt lys i hallen. 
 
Vi står for at skulle udskifte den grønne traktor, og i den forbindelse har vi fået tilbud om, en 
der er noget nyere og derfor forhåbentlig medfører mindre vedligehold. Så hvis vi kan få råd, 
så gør vi det. Men vi skal dog lige have solgt den gamle først. 
 
Som nævnt tidligere har vi skiftet bunden i det lille ridehus. Det har kostet mange penge, og 
det betyder også, at vi nu har udgifter til at komme af med hestemøg med fiber i. Men i det 
hele taget er der mere vedligehold. Vi har i det sidste 10 - 12 år ikke reguleret prisen for 
centerkort. Men det gør vi nu. Vi har valgt, ligesom andre klubber i området, ikke at 
differentiere i forhold til hest og pony, barn eller voksen. Nu bliver der ens pris. Vi skal ikke 
være prisførende omkring centerkort, men en undersøgelse i klubber omkring os, viser, at vi 
er meget billige. Specielt set i forhold til de faciliteter vi tilbyder. 
 
Vi har et ønske om yderligere at ansætte en dygtig handymand 5 - 10 timer hver uge. Det 
kunne være en håndværker på efterløn, hvem ved. Men lige nu har vi en tømmer i 17 ugers 
praktik, så nu får vi lavet en del af de ting vi trænger til at få ordnet. Han er allerede godt i 
gang med barrieren i det lille ridehus. Dejligt. 
Vi er i fuldt sving med at planlægge det kommende 3 dages pinsestævne. Vi har brug for alt 
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den hjælp, vi kan skaffe. Så jeg vil gerne benytte lejligheden til at opfordre alle til ikke at 
arrangere pinseferie, men sætte tid af til at komme og være en aktiv del af vores stævne. Det 
er et sats, - det er tre dage - det er vigtigt, at det bliver en succes! Hvis det bliver et vellykket 
stævne, vil der være mulighed for, at vi kan gøre det til noget tilbagevendende? Men det 
betyder også, at vi skal have nogle gode sponsorer til de forskellige klasser, flotte spring, og 
har I gode ideer, så kom endeligt med dem til stævneudvalget. 
 
Den 27/8 holder vi høstfest, så det vil jeg gerne lige gøre reklame for her. Fire Halve er hyret, 
og vi skal så småt i gang med at planlægge festen. Det er en stor opgave, men vi håber på stor 
opbakning. Så begynd allerede nu og tænk over, om I skal med og evt., om I skal have nogle 
gæster med. Input til festen modtages gerne. 
 
 
Slutteligt vil jeg her sige tak til vores sponsorer. Det være sig dem der stiller maskiner til 
rådighed, arbejdstimer, materiale, penge eller anden form for hjælp og støtte. I er alle guld 
værd for klubben, så tusinde tak. Vi kan altid bruge en sponsor mere, så kender du nogen, der 
kunne være interesseret, så giv os endeligt et vink. 
 
Jeg har nævnt det tidligere, og gør det gerne igen. Græsset er ikke grønnest hos naboen. Det 
er grønnest, der hvor det vandes. Og vi vander vores græs, for vi vil gøre meget for, at vores 
medlemmer er glade for at komme på ridecentret 
Tak for året der gik. Vi er godt i gang med 2016, og vi glæder os til resten af året. 
Må det blive et fantastisk et af slagsen! 
Forsamlingen godkendte formandens beretning. 
 
 
Ad. 3 
 
Kasseren fremlagde et flot regnskab for forsamling. Regnskabet blev vel modtaget og 
godkendt. 
 
 
Ad 4. 
 
Bestyrelsen foreslår at fastholde medlemskontingentet for 2016, som det var for 2015. 
 
 
Ad 5. 
 
Indkomne forslag: 
 
§ 4. 
§ 6 
§ 7 
Forsamlingen godkendte ændringerne. 
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Ad 6. 
 
Følgende blev valgt: 
Anne Rasmussen 
Helle Neumann 
Karen Poppelvig 
Charlotte Sonne 
 
 
Ad 7. 
 
Følgende blev valgt som suppleant: 
Jan Vilhelm Jensen – 2 årig periode 
 
 
Ad 8. 
 
Juniorudvalg bliver nedsat efter generalforsamlingen. 
 
 
Ad 9. 
Forsamlingen valgte følgende revisorer: 
Dorte Njor-Larsen 
Stig Larsen 
Som revisor suppleant blev Peter Sonne valgt. 
 
 
Ad 10. 
Karen Poppelvig gennemgik de mange rigtigt flotte resultater for SLRK’s ryttere. 
 
Klubpokalerne for 2015 blev uddelt. De gik i år til: 
Dressur hest, D og E stævner: Bettina Haupt, HH Quasimodo, 23 point 
Dressur hest, A, B, C stævner: Julie Grubak, Stenbrogårdens Palermo, 36 point 
Spring hest, D og E stævner: MajBritt Danstrup Granhøj, Hugo Simon, 31 point 
Spring hest A, B, C stævner: Melanie Berggren, Wizal III F Vejgård, 80 point 
Spring Pony, D og E stævner: Liva Nedergaard Madsen, Gannons Lass 10, point 
Spring Pony A, B, C stævner: Nathalie Berggren, Scherzo, 75 point 
 
Årets hest 
Hesten gik i år til Thomas 
 
Eventuelt 
Bodil Grubak: Der kom forslag om indkøb af spejle til det store ridehus. 
Forslag om deltagelse ved sponsorarrangementer m/ponytræk etc. 
Pernille Frese: Vi skal gøre bedre brug af de sociale medier via vore yngre medlemmer 
Ønske om en mere digital mulighed for reservering af ridehuset til undervisning 
Birgitte N Opfordrede til at vi afholder kursus omkring korrekt dressur 
Jette Berggren: Forslag omkring foredragsaften med Rasmus Bagger 
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Maria Ønske om paradressur klasser ved vore dressurstævner. Kunne man evt lave en fælles 
dressur og paradressur pokal 
Mogens Berggren Da flere bruger den opstillede springbane tirsdag aften og onsdag 
formiddag inden Jimmis springundervisning onsdag, er det et stort 
ønske, at rytterne ordner banen efter sig, så denne er klar tilundervisning. 
MajBritt Granhøj Stor tak til Karen Sørensen med familie for deres store indsats i SLRK. 


