
 

Referat af Generalforsamling 

Frederikshavn Rideklub 2017 

Torsdag den 23-03-2017 

 

Dagsorden iht. Vedtægterne af 26/2-09: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning.  

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Gennemgang af budget samt fastlæggelse af medlemskontingenter. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af formand    

Carsten Kjær er på valg – er villig til genvalg 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer   

Katja Horsager er på valg – er villig til genvalg 

Søren Ole Larsen, Anne Pedersen og Anne Mette Buus er på valg, men ønsker ikke genvalg.   

8. Valg af suppleant for et år. 

9. Valg af revisor 

10. Eventuelt. 

 

Referat: 
1. Valg af dirigent:  

Anne Sofie Præstegård valgt. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning 

Carsten Kjær aflægger beretning. 

Katja Horsager aflægger beretning fra ungdomsudvalget  

Jesper Skougaard aflægger beretning fra etablissementsudvalget. 

Anne Pedersen aflægger beretning fra kæphesten. 

Carsten Kjær aflægger beretning fra sportsudvalget, forældreudvalget, PR-fonds og 

sponsorudvalget. 

Alle beretninger fremgår nederst i dokumentet efter referatet 

 



3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse:  

Anne gennemgår regnskab og regnskabet godkendes. 

4. Gennemgang af budget samt fastlæggelse af medlemskontingenter:  

Anne fremlægger budget for 2017, og dette godkendes.  

Medlemskontingent forbliver uændret. 

 

5. Behandling af indkomne forslag: 

Bestyrelsen har et forslag om ændring i vedtægterne angående antal af bestyrelses 

medlemmer i forretningsudvalget, dette ændres til 5 medlemmer frem for de 

nuværende 4.  Dette godkendes. Se bilag. 

 

6. Valg af formand:  

Carsten Kjær er på valg, er villig til genvalg, og blev genvalgt. 

 

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:  

Katja Horsager på valg, er villig til genvalg og blev genvalgt.  

Søren Ole Larsen, Anne Pedersen, Anne-Mette Buus ønsker ikke genvalg. 

Ulrik Buus, Kathrine Vognsen, Janni Pedersen, Camilla Faldt og Jakob Møller Pedersen 

valgt ind i bestyrelsen. 

 

8. Valg af suppleant:  

Dennis Fisker tager gerne et år mere, og Patricia Kjær bliver valgt til  

2. suppleant. 

 

9. Valg af revisor:  

Per Svenningsen bliver genvalgt. 

 

10. Eventuelt:  

Der er et ønske om at der igen drøftes om vallaker og hopper skal gå på samme fold. 

Dette må tages på næste rytter møde.  

 

Beretninger: 

Formandens beretning 2017 

Det er nu et år siden, at jeg blev ringet op af næstformanden, der forespurgte, om jeg mente det 

seriøst med mit kandidatur til formandsposten i FRK. Dette kunne jeg bekræfte, hvis bare det ikke 

var en ombordstigning i ”Titanic”. Dette blev jeg forsikret om det ikke var, hvorfor jeg steg 

ombord. 

Jeg modtog posten med bevidstheden om at vi netop havde afskediget daglig leder og berider, der 

i øvrigt meldte sig syg i 2½ måned dagen efter at jeg tiltrådte, hvorfor der selvfølgelig lå en fast 

opgave at finde en ny. Dette er lettere sagt end gjort, og efter opslag af stillingen fik vi nogle 

ansøgninger, men da jeg inviterede til samtale oplyste den eneste berider, at hun tre dage før 

havde skrevet kontrakt, så der blev kun indkaldt eksaminerede instruktører, og valget faldt på 

Michael som ny daglig leder og berider, der tiltrådte 1. juni. Inden vi nåede denne dato havde 



vores berideraspirant, Mathias, fundet sig en læreplads nede i landet, og Marco havde fået ny 

plads i Hjallerup, idet Michael ikke havde uddannelse til at have elever. Det skulle vise sig ikke 

være den eneste personalemæssige udfordring, idet staldmester Michelle var kommet i lykkelige 

omstændigheder, hvorfor hun også var nødsaget til at sygemelde sig for barnets skyld. 

Så var vi i perioden, hvor rideunderviser Mai-Britt stod meget alene med al undervisningen frem til 

Michael kunne starte, og vi manglede akut staldhjælp. Det er i sådan en situation, at det er 

fantastisk at være formand og med i FRK. Forældre, medlemmer og opstaldere trådte igen i 

karakter. Nogle blev ansat som løse staldmedhjælpere, Maria blev undervisningshjælper og 

staldhjælp i nogle måneder, og medlemmer af de forskellige udvalg trådte hjælpende til med de 

mange gøremål, ligesom flere af vore unge damer bistod med undervisning til lidt aflast for Mai-

Britt, men det var absolut ikke optimale omstændigheder vi tog i mod ny daglig leder, idet han 

nærmest blev mødt af Leif som staldmester med Morten og Sidsel som medhjælpere. Det var bare 

en udfordring. Vi søgte straks efter ny medhjælp til stalden og daglig leder ansatte en norsk jente, 

Kjerstin, og hun kom med sin kæreste, som vi også kunne ansætte. Kæresten var ansat en måned 

og Kjerstin i tre måneder inden de blev afskediget. Ja – så har vi prøvet det…..  

Vi afholdt DM for ponyhold 2016 med reserver og afløsere, idet daglig leder havde planlagt ferie i 

denne periode. Men vi kom gennem det og ved hjælp af en fantastisk stor indsats af over 

hundrede frivillige blev DM for syvende gang afholdt til en bragende succes, hvilket 

stævnerapporten og tilbagemeldinger fra deltagere og gæster viste med al tydelighed. TAK TIL 

ALLE. 

Herefter ansatte vi Henriette som fast staldmedarbejder frem til nytår og kort tid efter ansatte vi 

også Annie, hvorfor vi nu mente at kunne klare de faste opgaver, men samtidig meddelte vores 

daglige leder, at han ikke ønskede at være i FRK mere, hvorfor han sagde op til 1. december. 

Vi kom gennem jul og nytår med stor bistand fra opstalderne, således at de to ansatte kunne få 

lidt julefred, men det kunne bestyrelsen ikke, idet Annie kort inden meddelte, at hun havde fået sit 

ønskejob ved kommunen, hvorfor hun sagde op til nytår, men Henriette kunne samtidig meddele, 

at hun gerne ville forlænge til 1. august 2017. Det lykkedes os denne gang at få ansat en ny 

medarbejder til stalden næsten øjeblikkeligt, idet Michelle Kvitsau blev ansat frem til 1. august 

2017, hvor hun skal videre i uddannelse. 

Vi har siden november søgt efter ny berider, og vi har haft flere henvendelser, men oftest fra 

beridere der kun kunne være her på halv tid og instruktører, der ikke må have elever. I 

mellemtiden har vi forsøgt og fået bistand fra beridere i andre klubber bl.a. Jan Søgaard, Hjørring 

Rideklub til at komme enkelte dage for undervisning, ligesom vores tidligere elev Marco har været 

og jævnligt er på besøg, ja – en enkelt gang er det lykkedes at lokke suppleanten, Dennis, herop.  

Vi havde dog heldigvis en fast mand til springundervisningen, Victor, men han sagde op i februar 

2017 pga. travlhed i privat regi. Her blev igen reddet af en FRK’er – nemlig Jannie Sommer. Skønt. 

 

Ja – Personalesituationen har været en største udfordring i det sidste år, hvorfor det også fylder 

noget i beretningen. – og jo, der er en positiv nyhed, at i talende stund er vi ved at lave de sidste 

øvelser for ansættelse af en ny berider, der er stærk til både dressur og spring, ligesom han 

formentlig medbringer en beriderelev per 1. maj. De medbringer så mange egne heste og heste i 



ridning, at vi fra denne dato kun vil melde næsten fuld stald. Jeg glæder mig virkelig til et godt 

samarbejde med ny daglig leder. 

Næststørste udfordring i året har været vores langvarige (måske flere langvarige) 

sygdomsperioder i staldene, hvor vi aldrig – på trods af flere prøver – har fået konstateret Kværke, 

men vi har haft ”en fætter” dertil, som der åbenbart ikke er noget navn på, men den ligner godt 

nok .  Vi har ageret som om vi havde den grimme sygdom i alle vores sygdomsperioder, hvilket vi 

har fået ros for af omkringliggende rideklubber. Vi tror og håber på at vi nu er overstået nu og vi 

kan komme ud og vise hvor dygtige vi er blevet til hest. 

Vi har tradition her i FRK, at formanden for de enkelte udvalg bidrager til beretningen med 

højdepunkterne fra deres arbejde, hvorfor deres arbejde ikke beskrives af mig, men jeg har lovet 

at nævne lidt fra følgende udvalg: 

Forældreudvalget i FRK v/Anne-Mette Buus 

Aktiviteter i løbet af det sidste år: 

 Blomsterfestival i Bangsbo sammen med ungdomsudvalget (indtægt ca. kr. 6.000,-) 

 Efterårsferie ridelejr  

 Start december juleklippe-hyggedag med pynt af stald + film og spisning 

 Fastelavnsarrangement – ministævne/programridning + katten af tønden for både børn 
og voksne 

Alle fine arrangementer – hyggelige og med fin deltagelse. 

Dejligt med fin opbakning til de arrangementer, udvalget har stået for – både fra elevernes 

side, men bestemt også forældrene, som altid stiller op for at hjælpe med f.eks. madlavning, 

bagning osv.  

Sportsudvalget i FRK v/Helene Arvidson: 

Årets gang i sportsudvalget. 

I juni 2016 havde vi vores store udendørsstævne med både spring og dressur. I dressur afviklede vi 

indv. Mesterskaber. Et flot stævne som vi ifølge stævnerapporten fik stor ros for. 

I September 2017 havde vi vores stævne DM for hold i pony dressur. Endnu et super stævne med 

stor tilslutning og det største antal hold deltagende nogensinde. En kæmpe tak til alle vores 

frivillige, som alle ydede et kæmpe arbejde for at få det hele til at hænge sammen. 

Så havde vi planlagt et stævne i uge 43, men p.g.a sygdom i stalden blev det aflyst. 

Desværre blev vores dressurstævne her i marts også aflyst, da der stadig er sygdom i stalden. Vi 

forsøgte at få et påskestævne i dressur, men turde ikke slå til, da vi ikke ved om vi er sygdomsfri til 

den tid.  

Af stævner i år 2017 har vi fået tildelt et St. Bededagsstævne med indv. Mesterskaber i spring for 

hest og pony. Vi håber på et stort stævne med mange deltagende, da mange klubber i vores 

område har været i karantæne p.g.a sygdom.  

I september har vi igen DM for hold i pony dressur. Vi håber på stor tilslutning ligesom sidst. Og at 

vores frivillige hjælpere er klar til at give et nap. 

I uge 43 har vi et D-stævne for hest/pony i både dressur og spring. 



Og i marts 2018 har vi C-stævne i dressur for hest/pony 

Vi planlægger i udendørssæsonen et par aftenstævner både i dressur og spring. 

Som noget nyt har sportsudvalget overtaget planlægning af Klubmesterskab og sponsorspring. 

Vi har haft et par frafald af medlemmer i sportsudvalget i løbet af året, så hvis nogle brænder for 

at hjælpe til med at arrangere stævner, må de gerne kontakte Helene Arvidson. Man behøver ikke 

at have stor erfaring med stævneplanlægning, alles hjælp kan bruges. 

 

PR-, Sponsor- og Fondsudvalget v/Suzette Sørensen. 

Udvalget blev oprettet sidste år. Som det fremgår af navnet har vi ansvaret for at søge om 

fondsmidler, indhente sponsorater samt udarbejdelse af bl.a. pressemateriale. Fremover overgår 

PR-delen til det nye PR-udvalg (eller hvad det nu endte med at hedde).    

 

Sponsor: Der blev indhentet en del sponsorater i forbindelse med DM. Tak til alle der hjalp. Vi er 

også næsten klar med et nyt sponsorkatalog hvor vi får en samlet oversigt over hvilke 

sponsoraftaler man kan tegne på FRK. Bl.a bliver der mulighed for at sponsorere en elev-hest. Vi 

håber at alle medlemmer vil være behjælpelige med at "sælge" nogle af disse sponsorater til jeres 

arbejdspladser, venners arbejdspladser, onklers firmaer osv. :-) 

Fonde: Vi har af Anlægspuljen i alt fået 66.000 kr til nye lamper i den lille ridehal, til at bygge en 

carport til traktoren og til at lægge ny flisebelægning + en rampe foran cafeteriet. Derudover fik vi 

35.000 kr fra Boligforeningen Vesterport til indkøb af ny elev-hest. I det kommende år planlægger 

vi bl.a. at søge midler til indkøb af flere elev-heste, lægge ny fiberbund på den udendørs 

dressurbane, indkøbe nye PC´ere, og indkøbe nyt AV-udstyr til afholdelse af foredrag, kurser og 

lign. 

Trods den noget dystre gennemgang af året på FRK kan jeg kun udtrykke en kæmpe tak til alle, der 

gennem årets har været med til at gøre FRK til det den er – med sjæl, varme og masser af 

arrangementer ud i ridningen og festlige tiltag med fællesspisninger og lignende.  

Jeg indstiller slutteligt til Generalforsamlingen, at denne ved godkendelse af beretningen samtidig 

godkender den enige bestyrelses indstilling af vores tidligere mangeårige formand og nuværende 

stævneleder af DM for Ponyhold 2017 – Janne Jensen – som æresmedlem af FRK. 

Beretning Kæphesten 

Tænk at der er gået endnu et år – Ja de siger jeg vist hver år (smil) 

Igen i år aflægges beretning for Kæphesten samtidig med ”offentliggørelsen” af regnskabet: 

Kæphesten største aktivitet er vores fællesspisninger om tirsdagen og i et særdeles turbulent år 

for FRK, er det vel nok dejligt at opleve den store opbakning der er til disse fællesspisninger – når 

jeg praler, så siger jeg at der er mellem 50 og 80 der spiser hver uge på FRK.  

Det er faktisk ikke pral – rekorden sidste år blev sat den 27. april med 72 menuer og 12 øvrige 

menuer – hvad var mon menuen? Rigtigt Stegt flæs med persillesauce = vi stegte 26 kg flæsk og 

omsatte for 4.399 kr. 



Jeg vil sige at sådant er det heldigvis ikke hver tirsdag – men dejligt med den store opbakning og 

den opbakningen i køkkenet. 

– På FRK’s vegne kan jeg/vi være ufattelige stolte af dette, for det er et kanon aktiv i en sport som 

vores og vores børns. 

Kæphesten holder selvfølgelig også cafeteriet åbent i forbindelse med stævnerne – under mottoet 

”Uden mad og drikke……. 

Kæphesten ønsker at stå for at det altid skal være muligt at vælge et sundt måltid, vi ønsker at 

have et varieret udbud af menuer – måske lidt for varieret sommetider – Ja jeg ved ikke hvorfor 

der hver gang vi skal snakke menu til et stævne – siges  ”IKKE TAPPAS” – jeg tror nu at det skal 

prøves igen. 

Kæphesten har holdt åbent 31 tirsdage i 2017 incl træningsaftner på springbanen og 

programridning på dressurbanerne – det blev lidt sløjt efter DM, hvor vi holdt pause helt frem til 

ultimo oktober. 

Vi afholdt ”Fastelavn” – har givet kagemand ved forskellige lejligheder, vi har hyldet Luna, som 

vand DM, vi holdt lidt reception for velkomst, men desværre også afsked for Michael. 

Kæphesten står også for ”Hjælperfesten” og den må gerne koste lidt, som det også fremgår af 

regnskabet at den gør. 

DM satte også i år rekord, når man skal sige tallet tænker man, var der godt nok så mange der 

spiste – Lørdag et brag af en rytterfest, som ikke ses noget lignende ved andre stævner vi har.  

Kæphesten bespiser alle hjælperne i forbindelse med arbejdsdagene og det smitter af i vores 

regnskab når de frivillige er så flittige – og dette selvfølgelig ekstra meget i et jubilæumsår. 

Kæphesten afholder udgifterne til hjælperfest og sponsorspringning og har stået for traktementet 

i forbindelse med fejring af Alexia, Michelle udlært – farvel til Helga og goddag og farvel til Sune – 

Dennis og Nana – samt nytårsparolen. 

Jeg vil slutte som jeg startede med vore fællesspisninger – der nu er blevet meget demokratiske 

hvor vi stemmer om menuen – tak for den store opbakning og tak til såvel nye som ”gamle” 

hjælpere i køkkenet, uden jeg var det altså ikke muligt. 

Etablissementsudvalget: 

Det har været et omfangsrigt år, med mange udfordringer som "ny" formand i udvalget! 

Personalesituationen har kippet fra jeg startede og ind til nu! 

Den kære, savnede "store" Michelle gik af på barsel, Sune, Marco og Mathias stoppede. Afløsere 
blev sat ind, ny fast ansat, Henriette og "lille" Michelle startet. Der har været en del 
arbejdsopgaver, som tidligere er udført af personale, som frivillige har overtaget for perioder. Der 
er udført en del opgaver som er tilbagevendende år, for år!  

Kalkning af stalde, alt der skal være klar til stævner, renovering af spring og dressur materiel, små 
som store vedligeholdelsesopgaver.  

Opsætning, samt hjælpere til stævner. Det er fantastisk at vi kan, men det beviser jo bare at man 
kan løfte alt hvad hjertet begærer. 



Fremadrettet vil vi håbe at vi frivillige får lagt en byrde af det daglige arbejde fra os, når 
personalesituationen ændrer sig, så vi kan koncentrere os om de opgaver/projekter der ligger ud 
over personalets faste opgaver.  

Vi håber på at folk har lysten til at deltage i arbejdsweekender, hvor vi prøver så vidt muligt at 
have det sjovt socialt. Fremadrettet vil vi annoncere på FRKFacebook med arrangementer da man 
kan vælge "deltager". Dette er af hensyn til morgen og middagsmad! Hvis vi kun er ganske få, vil 
det blive lettere at håndtere.  

Som noget nyt, har vi fået en koordinator i udvalget.  Til sidst tak til alle! 

Juniorudvalget 
Ida overtog for mig mens jeg var ude og rejse, vi lavede følgende Ministævne i marts Overnatning 
med film aften Hjalp til ridelejr Bio tur Juleklip Vi vil meget gerne have flere medlemmer så kom og 
sig til hvis I har lyst - også hvis i bare har ideer til arrangementer 
 


