
Generalforsamling i Slagelse Rideklub 
Torsdag d. 23. februar 2017 

 
Dagsorden: 
 

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 bestyrelse. 3 pladser skal besættes. Helle Svejgaard ønsker ikke at 
genopstille. Jakob Sjøerslev og Signe Dyrnesli ønsker genvalg. 
7. Valg af suppleant til bestyrelsen. 

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

10. Eventuelt. 
 
Der var flot tilslutning til generalforsamlingen. Over 60 af klubbens medlemmer var 

mødt op. Tak for det flotte fremmøde 
 

Ad 1. 
Generalforsamlingen valgte Mogens Svejgaard, der modtog opgaven som dirigent. 

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet i overensstemmelse 
med klubbens vedtægter. Stemmetællere blev Mogens Berggren og Peter Sonne. 
 

Ad 2. 
Formanden fremlagde årsberetningen for de mange fremmødte medlemmer.  

 
Årsberetning  

Jeg plejer at begynde min beretning med at fortælle, om jeg er glad eller ked, når jeg tænker på 
SLRK som klub. Det vil jeg også gøre i år. Jeg er semiglad. Jeg synes, der er så mange ting, der går 
rigtig godt, og som jeg som person og som formand glædes over. Men der er også ting, der fylder 
lidt i hverdagen, og som jeg ikke kan lade være med at tænke på som mørke skyer i horisonten. 
Men det kommer jeg tilbage til senere i min beretning.  
 
Vi er stadig en klub, som mange gerne vil besøge, når de skal stille til stævne. Vi er også et sted, 
hvor folk gerne vil  have deres heste opstaldede. Men ligesom hos mange andre rideklubber 
virker det alligevel til, at der er sket en afmatning og måske en tilbagegang i antal dyr. Men jeg 
har ikke konkret statistik bag min tanker.  
 
Efter sidste års generalforsamling holdte vi konstitueringsmøde, og her kunne vi byde Anne 
Rasmussen velkommen som bestyrelsesmedlem - igen - og vi kunne byde Jan Vilhelm Jensen 
velkommen som suppleant. Vi konstituerede os og har haft et godt og konstruktivt år, med, synes 
jeg, et godt samarbejde i bestyrelsen.  
 
2016 har igen været et år, hvor der har været en masse aktiviteter.  
 
Vi har afholdt 8 stævner såvel D som C stævner (et aflyst) 



 1 rideskole stævne 

 Juletræsfest for rideskolen 

 Vi har afholdt en række ryttermærkekurser – og prøver 

 DRF har afholdt breddeaktivitet kursus på ridecentret, hvor vi også havde medlemmer 

der deltog 

 Vi har haft foredrag af hestefys. Katrine Dybdahl 

 Der er afholdt ridelejer i juli måned 

 Vi har deltaget i Slagelse Festuge, hvor vi igen stod for ponytræk 

 Vi har solgt badges til Kulturnatten, ligesom vi også stod for rengøring af bymidten. 

 
Vores stævner er gået godt, de fleste. Vi måtte desværre aflyse et, og et andet måtte vi lægge 
sammen til en dag p.g.a. for få starter. Men vi har bestemt også haft nogle gode og velbesøgte 
stævner. 
Vores pinsestævne over tre dage, var vores forsøg på at lave noget anderledes, give den mere gas 
og få flere sponsorer. Det blev også et rigtig flot stævne med mange starter. Vi havde tre gode 
dage, hvor rigtig mange frivillige var i gang. Det var dejligt at se, at vi virkelig kunne samles om 
det projekt. Det var samtidig bestyrelsens tanke, at vi ville prøve at gøre det til en tradition. Vi 
ville forsøge at arrangere stævne igen i 2017 i pinsen. Vi ville denne gang lave mulighed for 
stævnebokse og område for lastbiler/camping/telte, og så her sætte alle sejl ind for igen at skabe 
et stort og godt stævne, med mange starter.  
Men på stævnekoordineringsmødet i efteråret stod det hurtig klart, at det ikke skulle blive en 
tradition, for vi fik ikke stævnet. I det hele taget fik vi ikke ret god tildeling af udendørsstævner i 
2017, ærgerligt. 
 
Noget, der derimod allerede er en tradition, er vores endags julestævne. Hold op, hvor var der 
mange starter! Det var bare en super dag, med rigtig mange mennesker, der kom og kiggede på. 
Der kunne man tale om at være slidt sidst på dagen.  
 
Et af de steder, hvor vi som klub kan tjene lidt ekstra til klubkassen, er på Kulturnatten. Det 
eneste det kræver, er at der er frivillige, der melder sig til at sælge badges i ca. tre timer. Vi skal 
være mange for at dække alle indfaldsveje i byen, men det er forholdsvis kort tid, og det giver 
godt til klubkassen. Så når vi kalder igen i år til september, så husk og meld på 
 
Vi nedsatte sidste år et lille Høstfestudvalg, der i god tid skulle arrangere en høstfest i det store 
ridehus, med band og pattegris og fuld gang i den. Desværre var der slet ikke den ønskede 
opbakning til vores høstfest, og lige i starten af august besluttede vi, noget slukøret, at aflyse 
vores høstfest. Det er jeg personligt ærgerlig over, men det er, som det er.  
Der blev dog alligevel arrangeret en høstfest i en noget anden udgave, men jeg tror, vi var 30 
personer, og det var rigtig hyggeligt alligevel. 
 
 Vi har stadig godt gang i rideskolen og har nu undervisning alle ugens hverdage.  72 elever, det 
er flot. Der er netop startet undervisning op af voksne damer hver fredag og om muligt, vil vi 
kunne lave flere hold der. 
Fredag har vi stadig herreholdet, og vi kan da godt klemme en eller to mere ind, hvis det er, for vi 
har det sjovt og hyggeligt.  



Da alle vore hold var fyldt op sidste år inden sæsonstart efter sommerferien, valgte vi ikke at lave 
en egentlig indskrivning til rideskolen. Det er selvfølgelig et luksusproblem, men vi vil i år gerne 
lave en form for indskrivning, hvor vi gør det lidt festligt og, hvor vi viser noget ridning på 
forskellig niveauer og måske griller en pølse og hygger lidt om forældrene, imens de kommende 
elever kigger sig lidt rundt på ridecentret og på de mange aktiviteter.  
 
Vi har nogle gange om året besøg af ungdomsklubben, der kommer med ca. ti unge mennesker, 
der gerne vil have lidt undervisning på hesteryg og som samtidig for fleres vedkommende stifter 
bekendtskab med en hest for første gang i deres liv.  
Vi har også haft en føler ude fra Slagelse Produktionsskole, omkring muligheden for, at de kan 
lægge nogle af deres timer i idræts undervisning hos os. Det har vi sagt ja til, og vi håber, at det 
bliver til noget i det nye år. Men der har vist været lidt udskiftning af lærere på det område, så nu 
må vi se. 
 
Rideterapien er stadig i gang hos os, med Tina Sonne Dahl ved roret. Det drejer sig om 
undervisning om formiddagen, og på den måde overbelaster vi ikke vores rideskole dyr. PT er der 
8 (oplyst) søde unge mennesker, der kommer og får eneundervisning af Tina, og det er en 
fornøjelse at høre, at denne undervisning gør en KÆMPE forskel for det enkelte barn og deres 
familie. Vi har endda kunnet indsluse et par af Tina’s elever på vore rideskolehold efter deres 
kursus hos Tina – fantastisk! 
 
Vi har stadig Jimmi Sørensen, der troligt kommer fra Jylland hver onsdag og underviser, primært 
i spring. Jimmi har nu undervist 3 sæsoner på SLRK og har haft et fremmøde på 98% - ganske 
imponerende, selv for en sej jyde. Vores brutto trup tæller pt. ca. 30 personer, nye kommer til og 
andre holder op. Det er vist meget almindeligt i det game. Mit indtryk er, at rytterne er meget 
tilfredse med undervisningen, og det er meget sjældent, at vi ikke kan fylde timerne ud. Som en 
følge bl.a. af Jimmi’s målrettede indsats med flere af klubbens dygtige ungdomsryttere, er vi også 
i år blevet tildelt midler fra Sports Team Slagelse til videre talentudvikling – en stor tak til både 
Jimmi og Sports Team Slagelse. 
Vores onsdags-spring-suppe blev genoplivet i perioden op til jul – det var hyggeligt og samlede 
lidt ekstra på tilskuerpladserne. Tak til suppekøkkenet – med vejrudsigten for den kommende 
periode, kan det være vi skal sætte gang i gryderne igen. Jeg håber også, at vi igen i år, når 
udendørssæsonen begynder, kan få gang i grillen ved springbanen om onsdagen når vejret 
tillader det. Sidste år var det lidt sløjt, men vi synes heller ikke, at vejret var med os. Det må 
gerne være lidt godt vejr, når vi griller, så vi satser på en fantastisk sommer. 
 
  
Når vi ellers ikke har et stævne, vi kan hjælpe til med, laver vi så overhovedet noget på det der 
ridecenter? Tja, der er jo altid lidt vedligehold, vi kan gå i gang med, noget gammelt kan 
udskiftes med noget nyt, eller også er der altid et sted hvor noget kunne blive pænere.  
 
Vi har i det forløbne år kæmpet en ulige kamp med de højere magter. Og vi er ikke helt nået til 
enighed omkring mængden af vand, der skal tilføres vores matrikel. Det har to gang betydet 
oversvømmelse i det store ridehus, og det er bare så ærgerligt og frygtelig tidskrævende. Vi har 
endnu ikke fundet de vise sten til, hvordan vi helt kan undgå vand i det store ridehus. Det er 
svært at ændre på kloakforholdene på området, men vi kunne rigtig godt tænke os en form for 
tank eller bassin, der kunne afhjælpe når der kommer i vand i de mængder, vi så sidste år.  



Vi har endda lavet dræn ved springbanen og hele vejen hen langs det store ridehus, det tager 
meget af vandet, men når vi får de mængder, som vi så i 2016, så kan det ikke følge med. 
Den ene gang vi fik vand var til Sct. Hans, hvor vi havde arrangeret fællesspisning på ridecentret 
- udendørs. Puh ha, der måtte vi godt nok rykke under halvtag, da sluserne åbnede. Det var lyn 
og torden, men ganske imponerende at se vejret rase. Vejen ved broen blev spærret p.g.a. vand, 
og vi kunne intet gøre ved vandet i det store ridehus, heller ikke selvom vi var på stedet.  
 
Sidste år fik vi malet det lille ridehus udvendigt, det har været tiltrængt i flere år, men i 2016 var 
det muligt at gennemføre projektet. Samtidig blev alt træværk udvendigt på stalden malet, og 
der er bare blevet så flot.  
 
Vi har fået etableret brandalarm på det meste af centret og inden længe, vil der også blive hængt 
overvågningskameraer op rundt omkring. De bliver hængt op, så vi også kan få billeder, hvis 
brandalarmen bliver aktiveret.  
Der er monteret nye højtalere på det meste af centret og ikke mindst i det store ridehus. Vi har 
indkøbt ny forstærker, som skal kunne virke, så vi fra dommerhuset kan styre, hvor lyden skal 
være. Nu mangler vi kun at finde ud af, hvad der går ind og forstyrrer vores trådløse mikrofoner, 
for det giver lidt udfordringer til vores stævner. Og så har vi da også fået sat spejl op i det store 
ridehus, så nu kan både heste og ryttere spejle sig til den helt store guldmedalje.  
 
På sponsor siden er vi desværre blevet ramt af, at en af vores tidligere sponsorer Sydbank har 
valgt at trække sig. Det var penge, vi havde regnet med i dette år, men sådan skulle det ikke 
være. Vi vil dog gerne sige pænt tak for de mange år de har støttet os, det har helt sikkert gjort 
en forskel. 
Trelleborg Fonden støttede os sidste år med penge til baneplaner og nyt mobilt vandingsanlæg. 
Vi leder til stadighed efter sponsorer, der vil være med til at give klubben en håndsrækning i 
form af økonomisk støtte, materialer eller måske låne os maskiner og lign.   
Lige nu leder vi også efter en, der kunne have lyst til at bruge sin fritid hos os og hjælpe med at 
istandsætte den pølsevogn, vi købte sidste år, så vi kan bruge den som salgsvogn, når vi holder 
udendørs stævner. Vi er gået i gang med at lave ny bund, og den skal også have helt ny indmad, 
altså nærmest bygges op på ny.  
 
Økonomisk vil vi nok blive presset noget i 2017. Vores tilskud fra kommunen er for nedadgående, 
og det betyder selvfølgelig, at vi skal ud og tjene flere og flere penge selv. Men vi er mange om 
buddet, når der skal holdes stævner, og det er altså her, vi tjener de fleste penge. Så vi skal være 
kreative og finde nye veje, hvor vi kan tjene penge til stedet. Så skulle der være nogen i 
forsamlingen, der måske har gode ideer til, hvordan vi kan tjene penge, på andre måder end dem 
vi plejer, så skal I endelig sige frem.  
 
På personalesiden kan jeg sige, at det stadig er Rikke, der er fast staldmedarbejder i det daglige. 
Derudover har vi udvidet medarbejderstaben med Peter, der kommer 3 dage om ugen, 12 timer 
ugentligt. Peter er udpræget ordensmennesker og har hænderne skruet rigtig på, så han kan 
lave mange praktiske ting. Han har også fået sat noget system på vores del af laden, så tingene 
nu har en fast plads.  
Omkring de unge mennesker der træder til som weekendvagter, så har vi faktisk været ramt af, 
at det har været lidt svært at rekruttere nye medarbejder efterhånden som de ”gamle” er 
stoppet.  



Omkring undervisere skal vi til sommer ud og finde nye, da i hvert fald to af dem vi har stopper.   
 
Med hensyn til opstaldning her på stedet, så har vi haft et lidt blandet år, med venteliste først på 
året og faktisk nogle ledige bokse i efteråret. Nu er stalden fyldt igen, jeg tror, vi lige nu har en 
ledig ponyboks, så det er ganske godt. Driften i stalden vil Karen Sørensen komme ind på i sin 
beretning, men jeg tror ikke, at det er nemt at blive rig på at have opstaldningssted.  
Rideskolestalden er ligeledes fyldt op. Der har igen i år været lidt udskiftning af besætningen, 
men vi er også obs. På, at vi har de rigtige dyr, og at de kan begå sig i en rideskole. 
 
Vores nye naboer har ikke fået åbnet deres stalde endnu, men det gør de jo nok. Jeg håber, der er 
plads til, at vi kan få fyldt alle stalde op. Derved vil der også blive en noget større aktivitet på 
stedet, og det vil selvfølgelig også betyde, at flere vil få deres daglige gang på stedet. Det kunne 
smitte af med flere frivillige generelt. Det håber jeg.  
 
For flere frivillige kan vi altid bruge. Det er måske ønsketænkning, men jeg kunne godt tænke 
mig, at der var flere, der af eget initiativ, tog opgaver op, der kunne være med til at gøre 
Ridecentret til et bedre sted. Hvis man ser noget, der virkelig trænger til 
forbedring/forskønnelse, så kunne et medlem måske selv lave et projekt, hvor man er 
projektleder, undersøger økonomi og hvad der skal til for at føre projektet ud i livet. Vi ser meget 
gerne denne form for engagement fra klubbens medlemmer.  
 
Når vi har stævner, har vi tit meget svært ved at få folk til at melde sig til som medhjælpere – og 
det til trods for, at vi stort set altid har hjælpere nok. Det ville bare være så dejligt, hvis man 
meldte sig på listerne i tide, så der vil kunne laves en god hjælperplan. På den måde undgår vi at 
trække på folk, hvor det ikke er nødvendigt, og så kan vi måske lave kortere intervaller for 
hjælperne. Når I har besluttet jer for at hjælpe, så skriv jer på. Det vil gøre det hele meget 
nemmere. 
  
Den gode stemning skal da også have et ord med på vejen, og jeg vil bestemt gerne rose de, der 
medvirker til en god stemning på stedet. Der er altid noget, der kan blive bedre, men husk, at hvis 
du er venlig overfor andre, så får du venlighed tilbage. Vi skal værne om stedet, så vi har et godt 
sted, vi kan komme til i vores fritid. Et sted, hvor vi har lyst til at færdes, hvor vi kan få lov til at 
holde fri og koble fra og mødes med andre med samme interesse.  
Når jeg har tid så kigger jeg lidt til vores rideskole og hilser på elever og forældre. Det virker til, 
at de har det godt og trives med deres ridning og at pudse nusse med vores rideskoledyr. Det er 
et stort ønske at få dem meget mere integreret i vores klub. Det er lidt svært og ikke noget man 
gør henover en sæson. 
 
Bestyrelsen har næsten lige afholdt en workshop, hvor vi mødtes lørdag morgen og arbejdede 
hele dagen. Vi lavede brain storming omkring udvikling af rideklubben, hvor kan vi udvikle os, så 
vi får en bedre drift og en større involvering. Det var en rigtig god dag med en god energi og en 
masse gode forslag. Forslag vi rigtig skal i gang med, når den nye bestyrelse er konstitueret. Men 
et af de punkter, vi drøftede en del, var en bedre integration af rideskolen i klubben. Så det bliver  
et af focusområderne i 2017.  
Vi har nu 230 medlemmer, hvilket er en stigning i forhold til sidste år. 
 



God energi det har man brug for når man tit knokler rundt her ude i klubben. God energi kan 
fjernes på et øjeblik, som når Slagelse Rideklub har ”venner” som Niels Jensen, ejer af Thybjerg 
Ridecenter i Vemmelev. Han kender tydeligvis ikke ordsproget ”at fordi du sværter en anden sort, 
gør ikke dig selv hvid”. Hvad vi som klub har gjort for, at han i den grad beskylder os for 
alverdens lovbrud, sender lange skrivelser til Slagelse Kommune omkring alt det, vi har brudt af 
regler omkring byggerier og placeringer. Vi kan sågar, ifølge ham, åbenbart selv bestemme 
hvilken ejendomsskat vi skal betale, og det er selvfølgelig meget lavere end naboerne. Men hvad 
det kan betyde for Thybjerg Ridecenter, kan jeg ikke lige gætte? Måske det ikke går så godt der, 
så han har brug for at få os ned med nakken, jeg ved det ikke? 
Men det har betydet, at vi det sidste år har haft besøg af kommunens Center for Teknik og Miljø, 
hvor de har set på vores bygninger og indretningen af samme. Vi har haft besøg af 
brandmyndighederne, og vi har haft besøg Miljøtilsyn. Alle er meget velkommen, for vi har ikke 
noget at skjule. Men det har betydet noget tilretning af nogle tegninger, og at vi har måttet 
installere brandalarmer i den store ridehal og i stalden ved siden af. Der er ikke konstateret 
store ulovligheder eller lign. Vi arbejder som en seriøs klub, og gør alt, hvad vi kan for at have 
ordeni penalhuset. At der så kan findes en fejl i en tegning fra 1974, ja, så skal jeg da beklage, at 
jeg som formand ikke har været inde og se alle gamle noter og tegninger efter for fejl og 
mangler. 
Men han skal ikke have lov at ødelægge noget for os! Han giver energi, energi til at kæmpe, og 
det gør vi. Men vi ville da gerne have brugt vores kræfter på noget mere positivt.  
 
Slagelse Rideklub blev stiftet i 1990, hvor sammenlægningen af Vestsjællands Rideklub og Skovse 
Rideklub blev en realitet. Skovse Rideklub var den klub som havde adresse, hvor vi i dag har 
adresse og klubben blev stiftet af Børge Frese. En stor del af klubben var Børge’s husbestyrerinde 
Gunder Thomsen – bedre kendt som Gunda. Det var hende, der lærte et utal af mennesker at ride, 
og igennem årene har vi haft mange ”gamle” ryttere forbi, der fortalte, at de engang for længe 
siden havde gået til ridning hos en, der hed Gunda. Vi kunne så stolt fortælle at Gunda skam 
stadig var på stedet og boede i det lille hus. Men det sluttede i december 2016, hvor Gunda sov 
stille ind i sit hjem her ved Ridecentret. Vi, som havde vores daglige gang i ridecentret, vil savne 
Gunda. Hun kom tit forbi på de utallige gåture med hunden, ville gerne lige stå og snakke og var 
næsten altid forbi, når vi holdt stævne. Gunda vil blive savnet. 
 
Jeg vil slutte med at takke alle, der har ydet en indsat for klubben i det forløbne år, tak til dem 
der har givet bidrag på forskellig vis.  
 
Jeg håber for alle, at vi må få et fantastisk år 2017, som jo allerede er godt i gang. Jeg håber, det 
bliver et godt år - både sportsligt og socialt. 
 
Jakob Sjørslev 
Formand 
 

Ordstyreren spurgte om kommentarer eller spørgsmål til beretningen. Der var ikke 
tilfældet, så denne blev godkendes. 
 

 
Ad 3. 

Kasseren fremlagde årsregnskabet for 2016 samt budget for 2017. Regnskabet blev 
godkendt af forsamlingen. 



 
Ad 4. 

Bestyrelsen forslår ingen kontingentstigning for regnskabsåret 2017.  
 
Ad 5. 

Der er ikke indkommet nogle forslag. 
 

Ad 6. 
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Valg blev: 
 

 Signe for en 2 årig periode 
 Tanja for en 2 årig periode 

 Jakob for en 2 årig periode 
 
Ad 7. 

Valg af 2 suppleant til bestyrelsen. Valgt blev:  
 Line for en 2-årig periode 

 Karin Wedervang for en 2-årig periode 
 
Ad 8. 

Valg af Juniorudvalg. Valgt blev: 
 

 Anne Rasmussen 
Ellen 

 Lotte 

Thea 
  

 
Ad 9. 

Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valgt blev: 
 
 Dorte Njor-Larsen 

Stig Larsen 
 Peter Sonne (Suppleant) 

 
Ad 10. 
Under eventuelt blev følgende drøftet: 

 
 

1) Sportsbegivenheder I 2016 blev gennemgået af Karen Poppelvig.  
 
2016 var et fint år for SLRK rytterne. 

 
Nævnes kan: 

 Distriktsmesterskaberne for hold - spring for pony 
 Paradressur - Maria Marcussen opnåede flotte placeringer ved flere stævner. 
 Line Grubak - har opnået at blive dobbelt Nordisk Mester i moderne 5-kamp.  

 Benedicte Sonne  - har deltaget i flere landsstævner og blev senest nr 5 i 
Guldfinalen på Vilhelmsborg. Hermed kvalificeret til både DM og Baltic. 



 Frederikke Sunnborg Andreasson - er blevet B-rytter og godt på vej til at opnå 
B-status for sin pony Jolly.  

 Aenea Bøge - har opnået B-pony status med begge hendes ponyer, og er nu 
igen klar til at ride landsstævner. 

 Nathalie Berggren – opnåde B-status for ponyen Scherzo og deltog ved 

landsstævner, inden hun takkede af for nogle rigtig fine ponyår. Vi glæder os til 
at følge Nathalie i hesteklasserne. 

 Rina Mæhl – opnåede en flot 7. plads ved DM i distance. 
 Henrik Lidsmoes - har deltaget ved flere store stævner rundt om i landet, og 

har hentet mange flotte placeringer hjem i det forgangne år.  

 Mange af vore seniorryttere har deltaget ved stævner i hele landet – måske 
ikke med topplaceringer hver gang, men med fortsat fin udvikling, som lover 

godt for fremtiden. 
 
Nye lovende equipager i det kommende år, som bliver spændende at følge i 2017. 

 
Vi ønsker held og lykke på stævnepladserne! 

 
 
2) Klubpokalerne for 2016: 

 
Dressur hest, D og E stævner – Fie Skødt og Caiso 

Dressur pony, D og E stævner – Cecilie Mai Pedersen og Midnights Malte 
Spring Pony, D og E stævner – Cecilie Mai Pedersen og Midnights Malte  
Spring Pony, A, B og C stævner – Nathalie Berggren og Scherzo 

Spring Hest, D og E stævner – MajBritt Granhøj og Hugo Simon 
Spring Hest, A, B og C stævner – Melanie Berggren og Wizal III F Vejgård 

 
 

3) Årets modtager af SLRK Hesten blev Kenneth 
Traditionen tro skal vi have uddelt ”Hesten” til en person i Slagelse Rideklub. Hesten 
uddeles til en person, som er et aktiv for klubben.  

 
Vi har mange, der gør en indsats i klubben, men i år har vi valgt en person, der i det 

daglige træder til, når der bliver kaldt. Både i de almindelige gøremål, men også i de 
tidlige morgentimer på stævnedage, hvor kabler er revet over, eller anlægget har 
været pillet ved, og vi har haft akut brug for lyd til højtalerne. ”Han” var meget 

engageret i forbindelse med få sat spejle op i det store ridehus, og om det så er at 
sende hustruen afsted som hjælper i kiosken, så klarer han også det.  

 
Hesten går i år til Kenneth. 
 

 
4) Årets smil – ny ”pris” som i år blev indstillet af Tina Sonne Dahl: 

 
Rikke er fantastisk. 
- Hun er altid positiv og smilende. 

- Hun har overskud til at have praktikanter og tager dem gerne ind under sine 
vinger på en god og ligeværdig måde. 

- Hun er altid hjælpsom og imødekommende. 



- Hun er nærværende og giver sig tid til at lytte, snakke og svare på spørgsmål 
også fra vores elever fra Stillinge skole, som beundrer hende for 

hendes fantastiske arbejde. 
- Hun knokler fra tidlig morgen i alt slags vejr, med heste, tunge trillebøre og i 

mudder til knæene....altid med et smil på læben møder hun på arbejde også 

selvom hun er syg (hvilket er er særsyn blandt unge mennesker) 
- Hun sætter hestevelfærd i højsæde. Hun har respekt for hestene og er 

tålmodig, omsorgsfuld og virkelig sød overfor hestene. Det er dejligt for os 
og vores elever at opleve. 

- Hun har styr på alt vedr. hestepleje og omsorg. 

- Hun har styr på stalden. Der ser altid pænt og rydeligt ud hvor end man går 
hen og Rikke er således på mange måder vores ansigt udadtil. Vi der komme 

udefra, får et godt indtryk af klubben, fordi der er rent og pænt og styr på 
tingene. 

- Rikke giver vores sted og klub en rigtig god stemning og er med til at gøre det 

til et skønt sted at være for sjæle i alle aldre 
 

 
5) Spørgsmål og kommentarer fra generalforsamlingen: 
 

- Fie Skødt - Muligheden for at anvende MobilePay er et stort ønske. Formanden 
kunne hertil fortælle, at MobilePay er lige på trapperne. 

- Kenneth – Vi kunne godt tænke os nogle flere staldmøder. Dette blev taget ad 
notam. 

- Janni Sjøerslev – ønske om at aktivitetskalenderen også indeholder 

arbejdsweekender etc. Bestyrelsen vil følge op på dette. 
- Anja Duelund – Husk at rydde op efter jer på P-pladsen, når I kommer med 

trailere. 
- Anja Duelund – Er det muligt at lave en kalender, så man kan booke aktiviteter 

ind i ridehusene? Formanden sagde, at hvis man er arrangør af et arrangement 
på ridecentret, så skal deltagerne huske, at der skal betales centergebyr, hvis 
man ikke allerede har centerkort. 

 
Dirigenten sagde herefter tak for god ro og orden og overgav ordet til formanden, der 

takkede for i aften og for det flotte fremmøde. 
 
 

 
 

 
 


