
Referat af ekstraordinær generalforsamling i Ebeltoft Rideklub     
d. 18. oktober 2020 
Dagsorden delvis i henhold til vedtægterne. 

1. Valg af dirigent: Henrik Brandt-Madsen 
2. Formandens beretning: Beretningen er vedhæftet herunder 
3. Kassererens beretning: Beretningen er vedhæftet herunder  
4. Fremkomne forslag: Udskiftning af den eksisterende bestyrelse, på baggrund af Esther Nørbæks 

utidige fratrædelse fra bestyrelsen, samt et møde afholdt d. 4/10 2020 mellem formand Maja S. 
Schmidt, kasserer Annette Søndergaard og 6 medlemmer/forældre til medlemmer af klubben. 

5. Valg af ny bestyrelse: Følgende meldte sig og blev valgt: 
Formand: Martin Sundberg (Opstalder) 
Kasserer: Marie Holst Jørgensen (Opstalder) 
                  Alberte U. Thygesen (Tidl. ridelærer og partshaver) 
                  Anja S. Casper (Mor til partshaver) 
                  Annette Kjær-Dueholm (Opstalder) 
                  Rikke Brøgger (Mor til partshaver) 
                  Stephanie Jacobsen (Opstalder)  
Suppleanter: 
                  Gitte Andersen (Mor til rideskoleelev) 
                  Rikke Klemmensen (Opstalder) 
Ungdomsudvalgsrepræsentant: Thea Sundberg (Opstalder) 

6. Valg af revisor: Rikke Klemmensen  
7. Fastsættelse af årets kontingent: Udskudt til ordinær generalforsamling i januar 2021. 
8. Eventuelt: Dette punkt blev diskuteret før valg af ny bestyrelse. Nogle af de tilstedeværende var 

uforstående overfor grundlaget for indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling og dette 
blev diskuteret. Der blev desuden stillet spørgsmål til opførelsen af den planlagte løsdriftsstald, 
samt elevponystabens overvintring. 

 

Formandsberetning 2020 
Af fratrådte formand Maja Søndergaard Schmidt 

Hold nu op et år det har været i Ebeltoft Rideklub.  

Et år der har ramt alle aspekter af følelsesregistret.  

Vi startede året op med fornyet håb og tro på alting skulle blive godt men også et år hvor vi startede op 
med en virkelig svækket ponystab da vi hen over julen 2019 måtte konstatere at to af vores stjerne ponyer 
nemlig Luna og Flicka desværre begyndte at mærke tidens tand og måtte semi pensioneres.  

Dette indledte en ponyjagt som meget hurtigt bød os på skønne Pippi som ankom til klubben og gav os 
fornyet håb.  

Dette håb medførte at vi indledte operation” opdatering af staldens inventar” Vi var så heldige at få 
sponsoreret materialerne til nye skabe og kasser til vores brugeres udstyr. Noget vi syntes er blevet taget 
rigtig godt i brug og har givet muligheder for opbevaring af udstyr der ikke tidligere har været muligt i 
klubben.  



Endnu en bekræftelse af håb skete på vores ordinære generalforsamling hvor der meldte sig et nyt medlem 
til bestyrelsen. Dette skete til stor begejstring for os. Desværre blev vi kort derefter af personlige årsager 
reduceret tilbage til den oprindelige gruppe. Vi rådførte os hos kommunen og rideforbundet som rådgav os 
til ”hvis vi på nogen mulig måde magtede arbejdet til næste ordinære generalforsamling ville dette klart 
være at anbefale og klart give den bedste overgang til de nye kræfters overtagelse” en rådgivning vi i 
enighed valgte at følge.  

Meget hurtigt i kølvandet på vores ponysituation opstod en situation som vi som bestyrelse har længtes 
efter i flere år. Klubben stod pludselig sammen på en helt ny og overvældende måde. Det blev indkaldt til 
brainstormings aften og Operation ”ERK´s fremtid ” blev sparket i gang af en kæmpe flok ildsjæle. Det var 
for mig en magisk aften som vil stå soleklart i min erindring i mange år. I rytterstuen sad pludselig en 
kæmpe flok klar til at tage fat og hold nu op hvor i tog fat. 

Desværre tog hele verden hurtigt herefter en pludselig drejning da Corona gjorde sit indtog i Danmark. Iht. 
myndighedernes anbefalinger blev det besluttet at lukke rideskolen ned og sende ponyerne på ferie. En 
rideklub uden en aktiv rideskole var en uvant situation og vi måtte alle bearbejde en verden i forandring.  

Imens Corona stod på, fik vi fundet en ny elevpony mere til klubben som kom på prøve, Silvie, hun var 
simpelthen alt vi turde drømme om men desværre kunne Johanne ikke godkende hende i 
handelsundersøgelse så hun måtte desværre sendes hjem igen.  

Hen imod sommeren lettede Corona lidt på sit tunge greb om landet og det blev heldigvis muligt for os at 
afholde den årlige ridelejer, og hold nu op en lejer det var. En kæmpe flok pony piger, en masse kage og en 
enkelt lille syndflod af regn. Jamen hvad skal man egentlig bruge mere for at kunne sige ugen var en 
kæmpe succes og gav det største overskud en lejer har givet til dags dato. Kæmpe tak til alle de frivillige der 
bidragede til det kunne lade sig gøre.  

Som noget helt nyt i år skulle vores elev ponyer på sommergræs ” langt” hjemmefra som betød en tur i en 
trailer, for Sanne var det første gang i ( hvad jeg ved af hvertfald 12 år ) i kan nok forestille jer jeg var 
spændt da jeg trak hende hen til traileren. Alt forløb heldigvis fuldstændigt gnidningsfrit og ponyerne 
kunne nyde sommeren på den mest fantastiske fold i Handdrup som vi så gavmildt fik lov at benytte af 
Camilla.  

Da sommerferien var slut, bød der sig endnu en hest på banen nemlig skønne Meyer, vi handlede hurtigt og 
hentede ham dagen efter. En beslutning vi absolut ikke har fortrudt. Meyer er en ældre herre men en 
stjerne han er. Vi håber han har mange gode år tilbage i benene.  

Sidst i august blev der afholdt arbejdsweekend i klubben og endnu en gang blev jeg blæst bag over. Jeg kan 
ikke huske jeg har set rideklubben stå så skarpt i mange år. Kæmpe klap på skulderen til dem som gjorde 
det kæmpe stykke arbejde.  

Fra et par uger afholdte vi et opfølgningsmøde på sponsorarbejdet som blev kickstartet i foråret. Verden 
har stået stille men det har vores sponsorarbejde bestemt ikke. Jeg har i mine mange år i klubben aldrig 
været så overvældet som den her oplevelse har gjort mig. Der er blevet lavet et kæmpe sponsor søgnings 
arbejde som i dag kan opgøres til knap 70.000,-  pengene kommer fra alt fra nogle pigers intet mindre end 
magiske evne til at sælge påskeæg, Facebook indsamling, sponsorater fra både erhverv og private og ikke 
mindst og sidst tilkommet et stort sponsorat fra  Rotary.  Et arbejde som ikke havde været muligt uden alle 
de fantastiske mennesker som har lagt en kæmpe mængde energi i projektet. ERK vil være jer evige 
taknemlige. TAK.  

Når vi kigger ud på markerne idag så står der en ponyfolk som består af en flok skønne men gamle ponyer 
hvor af nogle har tjent klubben tro i mange år. Ponyer vi har værnet om og elsket i alle disse år. At der er 
behov for nyt blod og friske ben er så absolut et faktum. Jeg håber det snart sker og pengene fra 
sponsorarbejdet gør det muligt. 



 Tilbage i 2018 blev det af bestyrelsen besluttet at for at give rideklubben mulighed for at udvikle sig var det 
nødvendigt at få bygget en tilbygning som kunne huse elevponyerne, det ville give os mulighed for at få 
flere pensionærer ind samt give vores elevskole og piger et sted med plads og luft til bare at være 
ponypiger. Vi gik i gang med at få tilladelserne i hus til vores nye drømmebygning. De første af tilladelserne 
kom fra længe siden og vagte stor begejstring i klubben, de sidste af tilladelserne lod vente lidt på sig, 
selverkendelse er en svær ting men jeg må erkende det har været en udfordring. Allerede i foråret fik vi 
bekræftet mundtligt fra kommunen at de ville give sin accept, men da vi her i efteråret fik de statiske 
beregninger med og herefter fik på skrift at tilladelsen derefter ville være en formalitet og den nok skulle 
komme på efterbevilling besluttede vi at springe i gang. Vinteren melder hastigt sin ankomst så vi var 
allerede bagud. Størstedelen af materialerne lå klar, så arbejdet sprang hurtigt i gang og vi kan i dag kigge 
ud af vinduerne og se på fundamentet til en drøm.  

En drøm der desværre for nogles vedkommende bliver stoppet i dag.  

Jeg har siddet i bestyrelsen i ERK i 12 år. 12 år som har været sjove, spændende, udfordrende og lærerige. 
Der var en gang en der sagde at ERK er en del af min DNA. Det kan der som end være noget om. 

Jeg har set piger gå fra små rollinger som skulle trækkes rundt, for at turde sidde på en hest og fulgt dem til 
at blive selvstændige voksne individer i fuld galop ud igennem skoven. Jeg har set et utal af piger flyve fra ” 
reden ” ud i den store verden. ERK har været som at have en ekstra familie.  

Jeg trådte ind i bestyrelsen da jeg selv var opstalder, ridelære og ikke mindst havde mine mindre søskende i 
klubben. Mine heste rejste, mine søskende fløj også fra reden og afslutningsvist stoppede jeg min stilling 
som ridelære tilbage i januar. Jeg har siddet i bestyrelsen da klubben kørte fuld fart ud a landevejen, da den 
kørte på pumperne, da dele af bestyrelsen så ingen anden udvej end at lukke klubben og så har jeg siddet 
der i år hvor der virkelig kom spark i klubben igen. Igennem alt dette har jeg aldrig mistet håbet på at vores 
skønne lille klub skulle eksistere for evigt.   

Det betød også at da jeg indkalder til ” Fremtidens bestyrelsesmøde ” som skulle have foregået sidste 
søndag sad jeg med fuldstændig sindsro i at kunne arbejde hen imod min officielle tilbagetrædelse i januar 
næste år. Videregive en rideklub som var fyldt med liv og energi, en rideklub med en helt ny stald og ikke 
mindst forhåbentlig en fantastisk ponystab. At det var tid har været mig længe bevidst og at intet tidspunkt 
ville være bedre end nu stod mig klart.  

 

Da jeg sidste søndag bliver indkaldt til hvad jeg tror er et hyggemøde, hvor vi skal snakke om hvordan vi får 
staldens daglige drift til at fungere, må jeg indrømme jeg fik mig en overraskelse. Jeg bliver gjort bekendt 
med det faktum, at der er en holdning om, at jeg ikke har klubbens bedste interesse for øje og ej heller er 
sød ved børnene og de unge i klubben.  Dette har ramt mig personligt. 12 års arbejde skåret ned til 
ingenting på 30 minutter. Der bliver til dette møde krævet en ekstraordinær generalforsamling samt at 
eksisterende bestyrelse træder af.  

Følelsen af 12 års arbejde og en mistet familie væltede min verden. 

Jeg har det seneste år haft følgende roller; ponyansvarlig, undervisningsansvarlig, tovholder for nyt 
staldbyggeri og formand. Og jeg er er fuldt bevidst om, at disse mange poster, ikke til alle tider har været 
fuldt tilfredsstillende varetaget. 

Specielt rollen som ponyansvarlig har vægtet tungt i mit hjerte. Jeg har handlet ponyer til klubben i små 10 
år og hver og en har føltes som min egen. Det betød også da jeg i efteråret 17 da i andet ærinde faldt over 
min lille Buster var jeg nød til at have ham med hjem. Buster har nu forsøgt at aftjene sin værnepligt med 
varierende succes i rideklubben og i dag trækker han sig tilbage fra sin stilling og rejser sammen med mig.  



Men i skal alle vide at jeg kan tale på hele bestyrelsens vegne når jeg siger at ”vi har kæmpet, vi har hængt 
i, vi har aldrig givet op og ikke mindst værner vi om vores stolthed!” 

Min drøm om en værdig afsked er brast og på baggrund af dette står vi her i dag og jeg efterkommer 
selvfølgelig medlemmernes ønske om min øjeblikkelige tilbagetrædelse.  

Jeg ønsker klubben alt det bedste.  

 

Kassererens beretning 2020 
Af fratrådte kasserer Annette Søndergaard 

ERK-ekstraordinær generalforsamling d. 18.10 2020 

Gennemgang  kassererens område til d.d.  

Til at hjælpe valgte jeg i starten af året, at lade en interesseret medlem hjælpe mig/overtage 
kassererarbejdet,  men dette blev der nedlagt veto imod i bestyrelsen, og jeg måtte stoppe dette 
samarbejde.  

Økonomien startede meget stramt, da kommunen tilbageholdte tilskud fra 2019.  Efter en lang sej kamp 
lykkedes det at få dem udbetalt i foråret, så likviditeten normaliseredes.  

Driftsøkonomien går godt, over hele linien.   År til dato har vi haft en omsætning på 323.598 indenfor vores 
sædvanlige områder,   og omkostninger på 265.700 kr. D.v.s driften har givet det nødvendige overskud til at 
vi kunne realisere byggeriet. Og dette er sket samtidig med, at der ikke er blevet sagt nej til et eneste ønske 
om indkøb.   Vi har fra 2018-20 år lykkedes med at opspare ressourcer til at bygge den hele løsdriften, kun 
med gulv og inventar udeladt til næste år. Måske giver corona-danmark lidt ekstra muligheder for en 
friluftssport uden alt for meget direkte kontakt.  Driften viser lidt fremgang på alle poster. Særlig 
sponsorposten med samlet ca. 80.000 kr. som allerede er fremhævet i den forrige beretning.   Klubbens 
økonomiske situation efterlader kun optimisme. Der er d.d. ingen gæld, bortset fra de interne 
mellemregninger.  Så likviditeten hænger også sammen.  ERK er en gammel og solid klub, på vej et godt 
sted hen. 

 

  Så det er ikke årsagen til at der er forlangt ekstraordinær generalforsamling. 

 

Jeg har i dette år taget, eller været med til at tage yderligere 7 beslutninger, så jeg må antage, at det er en 
eller flere af disse 7 beslutninger,  jeg skal redegøre for i dag. 

1. Primo december 19/ januar 20 : Jeg besluttede at lade en ny kasserer overtage/hjælpe mig med mit 
arbejde, vedkommende var interesseret i at ”melde sig ind” i bestyrelsen-  Dette blev dog stoppet 
af et medlem i bestyrelsen, og jeg måtte fortsætte alene.   

2. Jeg har prøvet at håndhæve den økonomiske aftale en enig bestyrelse lavede omkring staldens 
pasning.  Aftalen som en enig bestyrelse har vedtaget lyder på 4000 kr pr måned-  Dette er 
vurderet til ca. 85 kr. sort i timen.  

3. Jeg besluttede at fakturere undervisning bagud, Efter at jeg i 3 måneder ikke kunne få de 
oplysninger jeg skal bruge til økonomi, hverken fra stald eller undervisning. At være alt for 
insisterende på systematisk information var ikke gavnligt for samarbejdet. 

4. Ultimo september besluttes at tage en ridelærer, der er interesseret i den ledige onsdag, til 
samtale. Dette bliver gjort ud fra en strategi, vi har valgt i alle årene, at sprede 
undervisningsdagene ud på flere ridelærere.  Dette bliver gjort af hensyn til ridelærernes mulighed 



for at kunne bytte dage så vi ikke skal aflyse ved sygdom m.m. og mindre sårbarhed den dag en 
ridelærer siger op. Denne strategi har der indtil september i år været 100 procent enighed om i 
bestyrelsen. 

5. Oktober,  jeg beslutter at fakturere 500 kr. for vaccination.  Dette sker på baggrund af en 
prissætning hele bestyrelsen har været enige om siden 2018 på 550.  Jeg bliver af en opstalder gjort 
opmærksom på at prisen er for høj. 

6. Oktober: Jeg lavede et forslag til omkostningsfordeling imellem Martins pony og rideklubben. 
Forslaget var at klubben må bruge Martins pony 3 dage af ugens dage, og betaler halvdelen af 
opstaldningen. Dette beløb ligger i tråd med hvad med hvad vi har betalt hver gang vi har haft 
aftaler som denne, (25 kr pr time vi låner den og ponyen går 90 procent af timerne).  Der kan være 
gode grunde til at Martin skulle have en anderledes aftale, og hvis det er tilfældet vil jeg gerne 
undskylde for ikke at have tænkt bedre.  Jeg har aldrig ment mit forslag som ”en straf til Martin” 
sådan som det er blevet opfattet. Jeg så det alene som en standardaftale på lige fod med de andre 
afteler vi har haft. 

7. Jeg igangsatte byggeriet af løsdriften.  Beslutningen blev taget for 3 år siden, og den er indtil 
september dette år, blevet vurderet helt nødvendig for ponyernes trivsel, og mulighed for at ”holde 
længere”, idet vi ønskede at leje vores bokse ud til privatopstaldere.  Vi har forberedt dette arbejde 
i 3 år. Jeg mener, vi har været helt åbne om, at det var et (for os) stort arbejde, og har gjort 
opmærksom på de fremskridt der skete.  Bestyrelsen har skriftligt tilkendegivet, at de var parat til 
at sætte i gang, på efterbevilling, når der ikke vurderedes nogen risiko. Da jeg har et klart ønske om 
at træde tilbage til Januar, og har en sikker fornemmelse af at Charlie og Martin er klar til at være 
bærende kræfter i klubben fremover, indkalder jeg dem til et møde omkring ponysituationen i ERK 
og løsdriften, og begge siger, at de er enige med den siddende bestyrelse og at løsdriften skal 
bygges. Jeg har ingen som helst tvivl om, at jeg arbejder inden for mit mandat. I september i år jeg 
fik oplyst fra kommunen, at med de nye statiske beregninger, ville resten af deres arbejde være en 
formalitet, og jeg sætter arbejdet i gang. Da jeg går i gang mærker jeg tydelig modstand i stalden.  
Dette bliver formuleret en morgen, (på et tidspunkt hvor vi nu har brugt yderligere 60.000 kr.) på 
staldgangen af Martin, der gør opmærksom på, at han og Esther hellere vil have små skure som vi 
plejer,  eller en ”teltstald”.   
 
   

Intet i et samarbejde er sort-hvidt, men hvad jeg nu har gennemgået kan dokumenteres sort på hvidt, og er 
ikke hear-say.  Jeg er 100 procent loyal overfor min bestyrelses beslutninger og klubbens interesser, og jeg 
er også i dag helt overbevist om at jeg kun har handlet indenfor mit mandat, om end jeg er bevidst om at 
jeg også har svigtet og været utilstrækkelig.   

Jeg ved, at den bestyrelse jeg mødte d. 4.  oktober i fremtiden vil udføre et godt arbejde, og jeg er fuld af 
fortrøstning for ERKs fremtid, på trods af denne dag, som jeg mener var en unødvendig og ulykkelig 
beslutning. Uanset mine svigt og til tider utilstrækkelige formåen er jeg samlet set stolt af det arbejde ERK-
bestyrelserne i alle årene har udført, og jeg er glad for, at have holdt ud, indtil I kom.   

Jeg ønsker klubben alt det bedste.  

 

Ref. Kristine Kjerulf (Opstalder) 


