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REFERAT AF HOLTE RIDEKLUBS ORDINÆRE  

GENERALFORSAMLING  

DEN 27. FEBRUAR 2013  

HOLTE RIDE-KLUB 

 

 
Velkomst ved formand Niels Andersen(NA)  
 
Dagsorden: 
 
Punkt 1: Valg af dirigent 
Punkt 2: Bestyrelsens beretning ved formanden 
Punkt 3: Aflæggelse af regnskab ved kassereren 
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent 
Punkt 5: Behandling af indkomne forslag 
Punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Punkt 7: Valg af statsautoriseret revisor 
Punkt 8: Eventuelt 
 
Punkt 1: 
 
Mødet overdrages til dirigenten, Anne-Mette Binder (AMB). 
 
AMB: byder velkommen og meddeler at generalforsamlingen er lovligt varslet. 
 

 
Punkt 2: Bestyrelsens beretning ved formanden. 
 
Målsætning: 
 
HRK skal være den mest eftertragtede rideskole i området. 
 
Det kræver: 

- Ordentlige faciliteter 
- Konkurrencedygtige priser 
- Undervisning af god kvalitet til holdryttere og private ryttere 
- Velfungerende it-systemer, herunder eget og relationen til DRF’s systemer. 
- God stemning: Personale, Bestyrelse og medlemmer. 
 

Ridningen, det vi er her for: 
 
Konkurrenceevne: 

Spring: imponerende resultater. HRKs ryttere har været placeret på alle 
niveauer, og der har været fremgang i antal ryttere til undervisning (mere end 
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30) 
Dressur: Fire førstepladser ved KBH-mesterskaberne på forskelligt niveau samt 
andre tilfredsstillende placeringer 

 Klubstævner: velafviklede klubstævner med en god stemning - en god dag for      
klubben 
 
Stævneafvikling: Vha. rytterkommentarer fra de afholdte stævner kan vi se, at det er blevet 
bemærket, at stemningen på HRK er blevet meget bedre. Bl.a. ros til kantinen og 
sekretariatet. 
 
Videreuddannelsen af klubbens undervisere forsætter med det formål, at det har en 
afsmittende effekt fra undervisere til ryttere. Det oplyses, at datoerne fra nu af vil komme på 
aktivitetskalenderen til inspiration for de ryttere, der har lyst til at overvære træningen. 
 
Klubbens generelle udvikling: 
 
Klubben har særligt mange medlemmer i alderen 18 til 30, og mange medlemmer i alderen 
op til denne gruppe. Dette betyder også mange hjælpere til stævner, da den helt unge 
gruppe ofte har opbakkende forældre, der gerne giver en hånd med ved stævner osv. Dette 
er meget værdifuldt ift. afvikling af stævner. 
 
Medlemstal:   
 
2008 (opgjort 08.01.08):  688 
2009 (opgjort 17.01.09): 782 
2010 (opgjort 20.12.10): 681 
2011 (opgjort 22.02.12): 643  
2012 (opgjort 22.02.13): 621  

Fordelt således: 
- Rideskolen:               243 
- Pensionærer:            101 
- Parter Privat:               25 
- Ude:                            29 
- Standard:                    24 
- Passiv:                        95 
- Ridehuskort:               11 
 

 
Medlemstal afspejler et stabilt niveau. 
 
Årets resultat og årets investeringer: 

Årets resultat er et underskud på 357 tkr. Egenkapitalen udgør 1.568 tkr. pr. 31. december 
2012. 

Underskuddet for 2012 er tilfredsstillende, da budgettet for 2012 hele tiden var lagt an på at 
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bruge indtjeningen på nye investeringer. Her kan som eksempler nævnes stålskabene,  den 
nye barriere, foderautomater, edb indlagt i alle dommer-skure/pladser, nyt edb 
system/klubmondul m.v. Stålskabene og foderautomater er selvfinansierende med en 
tilbagebetalings periode på ca. 5 år. Disse 2 poster har i 2012 medført omkostninger på ca. 
kr. 400.000. Fra 2013 vil de bidrage med ca. 75.000 til bundlinjen. 

Investeringer og vedligehold:  

Stålskabene og foderautomater             400t (udlæg: foderautomater begrænser foderforbruget) 

Tømrer, blikkenslager, El-instal          952t (barriere og alt omkring, brandskaber; ikke muligt at sige nej til. 

Gravearbejde                                         84t (pga. problemer med vand) 

Reparationsarbejder og vedligehold    182t 

Gaffeltruck                                            70t (alle driftsmidler ejer vi nu) 

 
Total investering og vedligehold min: 1.688t 
 
Herunder også trailer til understøttelse af de mange unge, der måske ikke selv har råd. 
 
Begrundelsen for årets underskud skal findes i sidste regnskabsårs overskud i 4. Kvartal, 
som dette års budget var lagt an på. Underskuddet var altså ikke hensigten. For uddybende 
kommentarer se punkt 3. 
  
HRK fastholder konkurrenceevnen sammenlignet med andre klubber indenfor samme 
geografiske område. 
Investeringen i IT er indført pga. Kirstens store arbejde med håndtering af især rideskolen. 
Implementeringen at det nye system er gået fint for rideskoledelen, men for privatdelen har 
det været mere udfordrende. Især har nogle pensionærer udvist træghed i accepten af dette 
system. På den positive side betyder det nye system store besparelser for den administrative 
del, idet det fjerner rykkere og inkassosager. 
 
Det bemærkes at SMS og e-mail er lovpligtig ved brug af denne betalingsfacon, og at det 
ikke er hensigten at genere nogen. 
 
Daglig drift: 
 

• I 2012 har HRK oplevet vækst for pony og hesterideskolen,  og et mindre fald i 
privatopstaldning, hvor der i gennemsnit har været 7-9 færre heste end de sidste par 
år.  
 

• Vi har 315 holdpladser / ridetimer per uge, og her har vi haft en belægningsprocent på  
86%. Vi har haft en øget indtægt og dermed en øget belægning fra 2011 til 2012.  

 
•  Mht. bokse har vi i gennemsnit haft 23 tomme bokse og 6 på reservation, altså 29 

bokse i alt at leje ud. Henover årsskiftet er HRK dog blevet fyldt op, og alle som 



I 

E 4 

kommer ind nu er på måned kontrakter grundet den forestående ombygning. I tal 
betyder det ca. 400t mindre i indtægt på pension, svarende til 9 heste i gennemsnit 
med en forøgelse af forbruget på 100t. Problemet med det øgede forbrug er nu løst. 

 
• Samtlige poster har været undersøgt med henblik på besparelser – fremtidige 

besparelse ligger på elforbrug og varme. De mulige besparelser kræver store 
investeringer. 

 
 
1. Energi: Solceller kræver en investering på 2,8 mil. Denne investering vil dog kunne 
afskrives over ca. 7 år. 
2. Varme: Forbrænding af gødning vil give en besparelse på 1-1,5 mil om året. 

 
Der spørger ind til hvordan kommunen forholder sig til eventuel støtte til projekter som disse. 
NA: Kommunen forholder sig positivt og overvejer muligheder. 
 

• HRK har fortsat ledermøde en gang om måneden, hvor driften drøftes. Alle er 
velkommne til at sende punkter til dagsordenen via Kirsten. 

 
DRF 
 
Holte Rideklub foreslår valg af Anne Mette Binder til DRFs bestyrelse, og bestyrelsen drager 
i april til Sønderborg for at bakke op om dette valg 
 
Bestyrelsen mener, at det er vigtigt at få en repræsentant fra DRF på Sjælland, som man kan 
have en let tilgængelig dialog med, da rideskolerne i øjeblikket er udfordrede på følgende 
punkter: 

• Berideruddannelsen 
• Økonomisystemer 
• Stævneplanlægning og placering af mesterskaber 

 
Planer for 2013 og fremover: 
 
I 2012 skar HRK ned på antallet af stævner pga. mangel på hjælpere. Hjælpergruppen er nu  
blevet noget større, og stævneudvalget er mere positive ift. muligheden for afvikling af 
stævner, og ønsker flere stævner på alle niveauer. Distriktsstævner og landsstævner er 
vigtige for Holtes image, og klubstævneren er vigtige for den gode stemning på klubben. 
Ansøgning om stævnedatoer i 2014 er fremsendt, og på hjemmesiden under ”aktiviteter” kan 
det ses, hvad der er planlagt.  
 
Staldkat/mugemaskine er blevet udskiftet, og er nu en del af egen drift, hvilket er væsentligt  
for at skabe stabilitet.  
 
Udskiftning af bokse. Arbejdet påbegyndes i rød stald i indeværende år. Pt. har HRK en 
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ansøgning om støtte til behandling på Folkeoplysningsudvalgets møde den 23.04.2013, 
hvorefter HRKs medlemmer vil høre nærmere.  
 
I år går HRK så småt i gang med at investere i udskiftning af hegn på enkelte folde. 
Mht. Sommerfolde så er dette emne til debat i fredningsudvalget, således at 
sommerfoldende måske kan gøres permanente, så længe arbejdet med motorvejen står på.  
Grundejerforeningen har krævet faste pæle med alm. tråd, hvilket sættes op til sommer. 
 
Mht. stævner og hjælpere så vil HRK som nyt tiltag placerer hjælperlister på hjemmesiden, 
hvor alle skal skrive sig på den type arbejde, der foretrækkes. Dette letter arbejdet med at 
finde hjælpere for stævneudvalget. Hjælpere til stævner er af største nødvendighed pga. det  
dalende tilskud fra kommunen (se punkt 3).  
Letter dette tiltaget arbejdet med at finde hjælpere er det fint, men ellers kan konsekvensen 
blive, at de der ikke hjælper skal betale. 
 
I forbindelse hermed henviser NA til, at der udvises anstændighed ift. hvad man tager under 
hjælpertjanserne. Det koster også klubben dyrt (6000-10.000 kr. pr. stævne.) 

  
 
Særlig indsats i 2012: 
 
En særlig tak på hele HRKs vegne går i år til Susanne Holm Hansen for hendes store 
arbejde og engagement for ponyer og unge. 
På samme måde ønsker klubben særligt at takke Kirsten Steen McFall for hendes altid 
smilende og store indsats på kontoret, særligt i forbindelse med omlægningen af IT-
systemet. 
Endelig ønsker HRK også at sige en stor tak til Jeanne for hendes arbejde med den 
berømmede kantine til HRKs stævner 
 
Et stort tak til alle tre! ☺ 
 
Afslutning: 
 
NA afslutter med optimisme, og AMB giver ordet frit til spørgsmål. 
 
Det oplyses, at det inden længe vil være muligt, at komme med forslag / ønsker til 
aktivitetsudvalget på hjemmesiden. 
 
Peter Fogh oplyser, at muligheden for at placerer distriktsklasser ved landsstævner er i 
forespørgsel hos DRF. 
. 
Susie Juhl spørger ind til de præciser målsætninger for det sportslige niveau på HRK 
 
Målsætningen er 5 ryttere på MA- PSG niveau i f.eks. dressur, som vi forhåbentligt når via 
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den afsmittende effekt undervisernes egen undervisning gerne skulle have i fremtiden. 
Målsætningen er ligeledes, at beridereleverne skal placere sig i den bedste tredjedel til 
stævnerne, ligesom det pt. drøftes om HRK skal til at lægge penge ud for heste, således at 
beridereleverne har ordentligt materiale at ride på. 
 

 

 
Punkt 3:  Kasserer Pernille Meilvang beretter om økonomien. 
 
Resultatet for 2013 er acceptabelt. HRK er kommet ud med et underskud, men dette skal 
ses i lyset af et mindre tilskud fra kommunen end tidligere ( 2011: 723t – 2012: 392t) og 
investeringer såsom foderautomater og skabe, som gerne skulle have tjent sig ind  indenfor 
en overskuelig årrække. 
Hertil kommer at HRK har afholdt færre stævner i 2012. 
 
I lyset heraf er resultatet altså relativt stabilt og solidt. 
 
Det bør bemærkes at hø, halm og gødning stadig er en stor post, ligesom varme og energi er 
det. 
Hestene står rigtig fint i øjeblikket, og der søges ikke besparelser på hø og halm. Ift. spåner, 
så er der ingen billigere alternativer end det tilbud HRK allerede har. 
 
Ift. det store arbejdspres, der sidste år blev lagt på staldpersonalet, oplyses det, at staben nu 
er fuldtallig, ligesom vi har fået ansat en håndværker, der tager en stor del af presset af 
staldpersonalet. 
 
PM oplyser, at grunden til at der i år foreligger et budget ved siden af det andet er det nye IT 
system, og at det ved næste generalforsamling igen vil være lagt sammen. 
 
Som det ser ud nu, får HRK et overskud på 209t i 2013 i det foreløbigt budgetterede budget. 
 
På forespørgslen om bokslejen forventes at stige ved ombygning af stalde svarer NA, at 
dette ikke er planen. En prisstigning vil kun opleves såfremt prisen på foder og halm stiger. 
Der kommer dog en prisøgning på det foder der hedder professionel.  
 
I forbindelse med ombygningen af stalde nævner Birgitte Aaslyng, at der ikke er tale om 
skimmelsvamp i loftet over rød stald, men ubetydelige kuldebroer. 
 
 
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent 
 
Kontingentet holdes uændret, og det vedtages. 
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Punkt 5: Behandling af indkomne forslag 
 
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens beslutning vedrørende regler og beslutninger 
fastsat af HRKs bestyrelse og DRF. Skal regler overholdes? Hvis ikke er det så i orden at 
opsige aftaler. 
 
Bestyrelsen får opbakning til punktet med 33 stemmer for, 2 blanke stemmer og ingen imod. 
Reglerne skal effektueres af HRKs ledere og HRKs bestyrelse gennem brug af påtaler og 
fornuftig kommunikation ved overtrædelser. Lykkedes det ikke herefter at nå til enighed kan 
aftaler opsiges. 
 
 
AMB oplyser, at der allerede er et dokument på klubbens hjemmeside, der er reguleret ift. 
dette emne. Her forefindes også ordensregler. 
 

 
Punkt 6: valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Rideskolerepræsentant: Randi Bartholin genvælges, 
 
Juniormedlem: vælges på et senere tidspunkt af juniorerne. 
 
Seniormedlemmer: (2-årig) 
 
Formand for bestyrelsen,  Niels Andersen genvælges til denne post 
 
Karen Clemment afgår og genopstiller ikke. Astrid Leth indtræder i stedet for Karen 
 
Suppleanter: (1-årig) 
 
1. suppleant Pusle Mune genvælges 
 
2. suppleant Pernille Hansen afgår. Christian Bjørn Hansen indtræder i stedet. 
 
Tillykke til alle de nye bestyrelsesmedlemmer ☺ 
 

 
Punkt 7: Valg af statsautoriseret revisor. 
 
KPM genvælges som revisor. 
 

 
Punkt 8: Eventuelt: 
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Celeste nævner på vegne af Jannicka, at rotunden er ujævn og  har mange sten. Kirsten 
sørger for, at det kommer op på næste ledermøde. 
 
Stine foreslår, at der kigges på bundforhold for fold 4 og 5, og Maria nævner at der er indkøbt 
riste til leddene som en forsøgsordning. 
 
Elizabeth foreslår at rideskolehestene igen kommer på fold i hverdagen. Det er det faste 
personale, der skal tage denne beslutning. 
 
Som på sidste generalforsamling bliver punktet om weekendfoldordning bragt op, og der 
opfordres til et privat initiativ. 
 
Lulu bringer problemet med lastbiler på p-pladsen op. P-pladsen er kommunens, så HRK har 
ingen beføjelser. Dog må lastiler ol. ikke parkeres længere end 24 timer på p-pladsen. I vise 
henseender har lastbilerne udgjort en sikkerhedsrisiko, og bestyrelsen vil ved lejlighed tage 
emnet op med kommunen igen, 
 
 
Siv opfordrer brugerne af HRK til også at udvise forsigtighed. Mange kører for stærkt. 
 
Christina foreslår at foldtidsreglerne for græsfoldende ændres fra en time til to timer, såfremt 
der er fire heste, der deler en fold. Foreløbigt fastholdes de gældende regler, men kommer 
der nye faste folde (se punkt 2) så tages ændringer op med ledelsen. 
 
Kirsten opfordrer alle med servicekort til at komme ned på kontoret og få det omlagt. 
 
Astrid nævner på vegne af stævneudvalget, at man er ved at arrangere en 
hjælperkomsammen. Send en mail til stævneudvalgets mail  hvis du vil deltage. 
 

 

 
 
 


