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Referat fra ordinær general forsamling Helsinge Rideklub, den 22. februar 2017. 

Dagsorden: 

1. formanden og udvalgsformændenes beretning. 

Formandens beretning for 2016 
 
Indledning – overordnet  
2016 var et skelsættende år og også som de foregående år, et år med udfordringer.  

 Mette Rafn flyttede til HSK 

 Beriderelev 

 Hestemanagerelev  

 Rideskolehest fik et føl – Sunday Surprise 
 
 
Berider – Mette Rafn 
I november 2015 fik vi en henvendelse fra Mette Rafn om vi kunne have en interesse i at hun flyttede sin 
virksomhed og heste til vores rideklub. Efter mange overvejelser sagde vi ja tak og Mette flyttede ind den 1. 
februar. 
 
Bestyrelsen kunne se en fordel i, at der kunne komme mere liv i rideklubben/stalden. Det ville også kunne 
gøre bestyrelsens arbejde mere målrettet ved at vi kunne få en daglig leder, der kunne tage sig af rideskolen 
og dagligdags spørgsmål og opgaver, således at bestyrelsen ikke skulle bruge en stor del af sine møder på 
mindre ”ting”, men kunne arbejde mere overordnet.  
 
 
Beriderelev  
Med en berider var der nu skabt mulighed for også at kunne udvikle rideskolen og kun have én person til det 
overordnede overblik over elever og heste. Siden 2011 har vi haft en midlertidig ordning med mange 
undervisere. Alle, der tidligere har undervist i rideskolen, har gjort det rigtig godt. Derfor valgte bestyrelsen at 
ansætte en beriderelev for at få en mere ensartet undervisning på sigt. Yderligere kunne aftenfodringen også 
varetages af beridereleven. 
 
Der blev sendt en ansøgning til Rideforbundet om at blive godkendt som lærersted for beriderelever. 
Helsinge Rideklub blev godkendt som lærested og Mette som læremester.  
 
Maja kom til HSK den 1. juli fra Vilhelmsborg, hvor hun allerede var påbegyndt sin uddannelse. 
 
 
Ombygning i store stald  
For at alt dette kunne lade sig gøre, var det nødvendigt at få plads til flere store heste og det blev derfor i 
samarbejde med Ridecenteret besluttet, at rideskolehestene flyttede til den lille stald og de gamle 
spiltovsbokse bygget om til 6 nye bokse. 
 
 
Hestemanagerelev  
Pasningen af hestene i weekender og ferier blev udført af pensionærer i stalden, og da de ikke længere 
ønskede at arbejde i stalden pga. skole og lektier samt at arbejdet var vokset betydeligt i omfang efter at 
stalden var fyldt, valgte vi at det skulle overgå til eleverne. 
 
I efteråret besluttede bestyrelsen at ansætte en hestemanagerelev for at få mere hjælp til det daglige 
arbejde i både stalden og vedligeholdelse af faciliteterne. 
 
Der blev sendt en ansøgning til jordbrugets uddannelsesråd om at blive godkendt som lærersted for 
hestemanagerelever og vi blev godkendt, således at vi pr. 1. december 2016 kunne ansætte Cecilie som 
hestemanagerelev. 
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Økonomi  
For at skabe orden på økonomien, har det også i 2016 været prioriteret højt at forsøge at holde udgifterne 
nede. 
 
Godt har det været at stalden er fyldt og der ingen tomme bokse er. Der er oven i købet venteliste som et af 
de få steder i området. 
 
Udover at ombygge spiltovboksene er der ikke foretaget større forbedringer på bygningerne i 2016. Den 
husleje, som vi betaler til Ridecenteret, gør, at vi bl.a. kan forbedre bygningerne i et samarbejde med 
Ridecenteret. 
 
Årets driftsresultat viser et lille overskud for 2016. Dette vil kassereren komme ind på senere, men der skal 
dog også fremover arbejdes med at holde udgifter og indtægter på niveau.  
 
Flere gange i løbet af 2016 har vi udlejet faciliteterne til forskellige islandsheste klubber, så de har kunne 
afholde stævner. Det er en rigtig god indtægt, der skæpper godt i kassen. De har allerede booket sig ind 3 
gange i år – på søndag den 26. februar, den 12. marts og den 8. oktober.  
 
 
Samarbejdet med Ridecentret 
Samarbejdet mellem de 2 bestyrelser i hhv. Rideklubben og Ridecenteret , som vi i efteråret 2014 arbejdede 
på at gøre tættere, er fortsat med et godt resultat, således at der er større forståelse mellem bestyrelserne, 
hvad angår muligheder, ressourcer, økonomi, visioner, ønsker og bekymringer. Dette samarbejde bør 
fortsætte fremover, således at samarbejdet kan blive endnu bedre.   
 
 
Rideskolen 
Antallet af elever i rideskolen har varieret henover året. Antallet og kvaliteten af heste har også varieret hen 
over året. Vi har lånt og købt os til flere heste i 2016. 
 
En lille pony skulle dog blive til flere. Efter at have haft svært ved at spise – fik ordnet tænder uden noget var 
galt – var bare ikke vandt til at få mad hver dag, så den sparede på rationen. Haft lus og lignet en hest med 
ormetyk mave og fået adskillige kemikalier indeni og udenpå skete noget helt forunderligt.  
 
En weekendmorgen kom Anna ind og sagde, at der er et føl i den lille stald og ganske rigtig stod et lille føl 
ved siden af sin mor – født i nattens mulm og mørke heldigvis uden at hænge fast i sin mors dækken. 
 
 
Stævner 
I 2016 har vi afholdt flere stævner end tidligere, og blandt andet flere dressurstævner med høje klasser. 
Dette har trukket mange spændende ryttere til og også tiltrukket mange tilskuere. Der har været mange 
meget flotte ærespræmier, som vi gerne vil sige tusind tak for. 
 
Springstævner har vi også afholdt en del af, specielt ponystævnerne er i høj kurs og har mange startende. 
 
2017 
Fortsætte i samme spor 
* Stram styring af økonomien 
* Styrke samarbejde med Ridecenteret  
* Mål – den bedste rideklub i Gribskov Kommune 
 
 
 
Tak  
Tak til bestyrelsen, hjælpere ved stævnerne mm.  
Vi kan kun gøre det sammen. 
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Rideskoleudvalgsformand : 
  
  
Startede året med indkøb af ny Pony Chanel – 2 for 1s pris – en søndag morgen var der en lille følle – 
Sunday Surprice 
  
Derefter var der fastelavn 
  
Mini påske ridelejr med overnatning, ridning, hygge og vi prøvede yoga hos den lokale yoga dame i skærød 
Både både og heste – søde var søde og artige som sædvanlig 
  
I maj mdr. Rideskole mesterskaberne i både spring og dressur, sammen med Klubmesterskab for resten af 
klubben 
  
Sommerridelejr – 
Deltager antal har været jævnt stigende hen over de sidste år – i år endte vi med 25 dejlig unger 
Havde 4 fantastiske dage med mange dejlige oplevelser – bla kan nævnes tur Arresø hvor hestene kunne 
soppe – ingen hestebremser – så vi kunne både spise og drikke ved søen 
Den årlige tur til stranden med badning og is spisning – stor færldre opbakning – mange giver en hånd med 
til at være chauffør 
Heste agility v Pernille Seindal – stor succes for både heste og ryttere – vi kan konstarer at rideskoleponyer 
var/er super seje 
  
Ifm at Mette Rafn er på stedet – muliged for at ansætte en berider elev – Maja Spøhr – hvilket gjorde at vi 
  
midt året – lige efter ridelejren sagde vi så farvel  til vores undervisere Dianna Siw og Thamis, 
  
Maja kom til og startede rideskolen op – dejlig glad, positiv og vellidt, kompetent og meget dygtig pige 
  
Afsluttede året med at osse Cecilie er kommet med om bord – bistår vedr rideskole og fredags undervisning 
  
Afsluttede året med en lille juleafslutning 
  
Vi har sagt farvel til Toby og Joakim – toby fortjente pensionering efter mange års tro tjeneste – og Joakim 
var bare det perfekte match til Tina, så joakim bor stadig på HSK 
  
Rideskolen låner pt Wino og Jacon af Marianne som supplement til rideskole hestene. 
 

 

 

Oldboys udvalgsformanden 

Vi starter året med en pause, koldt mørkt dårligt vejr og føre, kom godt i gang i februar. 

God forberedelse til årets højdepunkt, oldboys stævnet, hvor holdridning er obligatorisk og for først gang i 

mange år kunne ta afsted med et hold på 6 rytter som red galopprogramet. 

Med den dressur vi efterhånden ser her på stedet , lyder det ikke af så meget, men sæt 6 meget forskellige 

heste sammen og ride et galopprogram,kan godt gi en udfordring. 
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Sløjfehøsten var ret begrænset, Nina fik en en ringridning, Lisbet er lige så sikker i springning, men alt i alt 

en god dag. 

Vores dressurpokal som afdelingens medlemmer rider om ved klubmesterskaberne, blev i år vundet af Birgit. 

Inden vi holdt sommerferie var vi en tur på Dyrehavsbakken, hvor vi fik en rundvisning i nybyggede stalde til 

kaperhestene og derefter en hestevognstur på bakken, det kan varmt anbefales at ta sådan en tur. 

Inden vi startede igen var Nina til ringridning i Græsted hvor det igen blev til en førsteplads og en invitation til 

at vise ringridning ved store hestedag i Hillerød. 

Træningsfliden forsatte efter sommerferien og resten af året, anden halvleg hvor vi som regel er fordoblet 

hvor de sidste nyheder bliver vendt en hyggelig tradition. 

Det har også været spændende at følge den forvandling vores gamle klub har gennemgået det sidste år.  

Tak for 2016. 

 

Stævneudvalgsformand 

Vi har haft en del stævner i 2016, både sløjfe, klub og distiktsstævner , vi syntes vi harr fået vores 

dressurstævner godt op at køre, hvor i der er klasser som virker interessante for folk at komme og se. 

Der er gjort en kæmpe indsats i for ar at hente sponser præmiere hjem, 1000 tak for det. 

Vores distriktsstævner spring for pony, giver mange starter og der er mange der handler i vores cafe, det er 

jo dejligt, på den måde tjener vi jo nogen penge til klubben, sløjfespring er også i høj kurs. 

 

Klub og kantineudvalgsformand 

Der er stadig mange besøgende i vores cafe til vores stævner og arrangementer, dette øger indtjeningen til 

klubben. 

 

 

2. Fremlæggelse af regnskab. 

Vi har i 2016 haft et lille overskud på kr. 1419,45, hvor vi i 2015 havde et underskud på kr. 12.773,00, 

regnskabet er godkendt. 

3. Indkommende forslag: Emma har et ønske om at der må springes i det store ridehus evt. i 

weekenden 

Alle forslag bliver taget op i bestyrelsen. 

 

4. Fastsættelse af kontingent: ingen ændringer 

 

5. Valg af bestyrelse 

a) Formand: Katrine Poulsson blev valgt 

b) Næstformand: Hanne Espersen blev genvalgt 

c) Kasserer: Bente Pedersen blev genvalgt 

d) Sekretær: Susanne Crone Thomsen blev valgt 
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e) Center udvalgsformand: Andrew Sargent blev valgt 

 

6. Valg af 2 interne revisor: 

a) Lasse Rafn blev valgt 

b) Pia Hilleborg blev genvalgt 

 

7. Valg af fanebærer + Suppleanter  

a) Erik Olsen blev genvalgt 

b) Lasse Kreiner blev genvalgt 

 

8. Valg af udvalgsformænd 

a) Stævneudvalgsformand – Erika Kibsgaard blev valgt 

b) Rideskoleudvalgsformand – Helle Holte Rasmussen blev genvalgt 

c) Oldboys udvalgsformand – Agnethe Christensen blev genvalgt  

d) Klub og kantineudvalgsformand – Anita Pedersen blev genvalgt 

 

9.  Evt. 

 

 

10. Honnør for rideklubben 

Helsinge Rideklub håber på et godt og lykkebringende år, med alle vores medlemmer og et håb om 

mange flere. 

 


