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1. Valg af dirigent 
Mette Martinsen blev valgt som dirigent, og hun startede med at konstatere, at generalforsamlingen er 
rettidigt indkaldt. 

2. Formandens årsberetning 
Det er en smule vemodigt at stå her i dag, for dette bliver min sidste formandsberetning. 
Som nogen vil vide har jeg fået nyt job og jeg har derfor ikke længere tid og mulighed for at bestride 
posten som formand, det er en rolle som har taget en del af min tid. Jeg vil i denne anledning benytte 
lejligheden til at se lidt mere end ét år tilbage - helt præcist må det jo blive 6 år - eftersom jeg blev valgt 
på generalforsamlingen i februar 2010, da Per Lykke gik af. 
Hen over foråret 2010 stod det klart, at den daværende daglige leder ikke fungerede, og der skulle ske 
noget nyt. Det nye var Lone og Belinda, der kom til som en ’dynamisk duo’, og ruskede op på 
staldgangen. Stævneudvalget bestod den gang reelt af én person, Gitte Ebbesen. Tina og Mai-Britt 
samlede udfordringen op, og jeg vil sige, at før Tina og Mai-Britt havde vi et godt stævneudvalg, men 
med Tina og Mai-Britt fik vi et fantastisk stævneudvalg. 
Og sådan gik det godt i nogle år, men i løbet af 2014 stod det klart at der måtte ske noget nyt. Den 
dynamiske duo var knap så dynamisk mere og stævneudvalget var tyndslidt. Derfor trak bestyrelsen i 
2014 i arbejdstøjet, og sammen med Belinda lavede vi skelettet til den struktur, som først faldt endeligt 
på plads i starten af 2015. 
År 2015 er det første hele år, hvor vi har kørt med vores nye setup, hvor Belinda er den daglige leder, 
der med et team omkring sig kombinerer både daglig ledelse og stævneudvalget. Og hvordan er det så 
gået? Jeg synes det er gået godt! 
Vi har fuld stald og godt gang i elevskolen, så det er lykkedes at trække mange nye til Herning 
Rideklub, og bevare den gode stemning på staldgangen. De som har været med i mange år ved, at jo 
flere vi er, jo større er risikoen for, at der opstår skærmydsler og staldfnidder. Vi har haft rimelig ro i 
flere år nu, og jeg håber, at alle sætter pris på roen og vil hjælpe med at bevare den. 
Vores nye stævneudvalg er efter en vanskelig start kommet godt i gang, og de har nu gentagne gange 
bevist, at de kan afvikle store og flotte stævner med fine tilbagemeldinger. Det er som altid et problem at
få fyldt hjælperlisterne og jeg vil godt minde alle om, at stævnerne er en helt nødvendig indtægtskilde 
for os. Uden dem skulle vi have et helt andet setup eller nogle helt andre priser. 
Vi har fået vores heste på græs! Guderne skal vide, vi stadig har mudderproblemer, men i dialog med 
kommunen har vi med skov- og søfolden fået græs til rådighed. Det koster ekstra at få sin hest på 
græsfoldsordning, men det er dog muligt. Hvad har græs 



med bemandingen at gøre – rigtig meget for uden personalets fleksibilitet var denne ordning ikke mulig.
Økonomien i klubben ender igen i år med plus/minus nul. Jeg har gennem alle årene sagt, at hvis ikke vi
kan lave et stort overskud, så er plus/minus nul det næstebedste resultat. Det gode ved resultatet er den 
måde, vi har nået det på. Vi har fået tilsagn og væsentlige donationer ifm. indretning af rytterrummet i 
den store ridehal. Det er gaver, som vi ikke har taget til indtægt i 2015, men skubber foran os til 2016. 
Men økonomien er stadig trængt. 
Sluttelig en stor tak til Else for en utrættelig indsats i klubben gennem mange år. 

3. Godkendelse af regnskabet 
Formanden gennemgik regnskabet. Årets resultat var et overskud på 4.552 kr. 
Der var lejlighed til at stille spørgsmål. 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

4. Fastsættelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter 
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet skal være uændret i 2016, og generalforsamlingen godkendte dette.

5. Behandling af indkomne forslag 
Vedtægtsændring 
Formanden gennemgik forslaget. 
Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringerne. 

6. Valg af bestyrelse 
Jesper Ejlersen, Niels Facius og Tina Høegh var ikke på valg. 
Følgende blev valgt for en periode på 2 år: 
Mette Martinsen, Inger-Lise Byrgesen, Tom Nielsen og Anne Jansen. 

7. Valg af revisorer 
Partner Revision, Severin Lassen, blev genvalgt. 

8. Eventuelt 
- Foldordning i weekenden: Flere tilsluttede sig og flere mulige løsninger blev drøftet. Belinda 
undersøger, og weekendstaldpersonalet har kapacitet til denne opgave også, samt hvordan den i givet 
fald skal administreres. 

- Herning Rideklubs Venner efterspurgte flere medlemmer til bankospil. 

- Sabrina er snart færdig med sin uddannelse. Belinda overbragte en hilsen: Tak for nogle gode år i 
HER. Hun har været glad for at være her. 

- Henning Bøndergaard, tidligere daglig leder, har udviklet en ny type strøelse, der er mere "grønt". 
Efter brug kan strøelsen og gødningen omdannes til grøn energi. 



Han vil gerne gøre HER til forsøgsklub. Foreløbigt er 2 elevheste i gang med 
halmpillerne - Willy og Fie. Det skal undersøges om det kræver for mange 
mandetimer mv. De er støvfri og der sker ikke noget ved, at hestene spiser dem, da de ikke svulmer op, 
når de bliver våde. 

- Vagttelefonen: Der har ikke været klager el.lign. siden marts sidste år. Det er vigtigt at bruge telefonen,
hvis man har klager, bemærkninger eller andet til forholdene i staldene eller hos sin hest, da Belinda 
registrerer alle henvendelser i en bog, og sørger for at følge op på fejl og misforståelser. 

- Medlemskort: Bliver lavet i løbet af marts. 

/BVJ


