
Mødereferat HARK 

 
Mødeindkalder: Morten Mikkelsen 

Mødetype: Generalforsamling 

Mødedato: 18. november 2015 
Mødested: Rytterstuen 
Mødeleder: Rikke Buhl-Christensen 
Referent: Anne-Mette Simonsen 

  
Dirigent: Rikke Buhl-Christensen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalfor-

samlingen var lovligt varslet. 
 
Formandens beretning: Morten Mikkelsen berettede, at det har været et fint år.  
 
 Sidste år var medlemstallet faldende, men det er i år steget med ca. 10%. 
 
 Frivillige hjælpere har i vinterens løb bygget nye spring af materialer sponsere-

ret af Jem&Fix.  
 
 Der er traditionen tro afholdt ridelejr for PWS-børn og fjordhestestævne. Begge 

dele forløb godt. 
 
 Vi har fået større sponsorater fra ELRO-fonden og kommunens breddeaktivi-

tetspulje. 
 
 Menighedsrådet har tildelt klubben en hektar jord i overensstemmelse med 

drøftelserne på sidste generalforsamling. 
 
 Efter tilsagn om sponsoraterne er planerne om en ny 20x40 meter hal udvidet 

til nu at omhandle en 20x60 meter hal.  
Randers kommune har givet landzonetilladelse på trods af en indsigelse fra en 
nabo.  
Der er nu fra samme nabo indsendt en klage til Natur- og Miljøklagenævnet, og 
denne er fortsat under behandling. Klagen drejer sig fortrinsvis om den planlag-
te placering af hallen langs Halagervej. 
Der kan ikke indsendes byggeansøgning, før der er truffet en afgørelse. 
Der er rettet henvendelse til kommunen, som skal give tilladelse til overførsel af 
breddeaktivitetspuljen. Der forventes ikke at være problemer i dette. 
ELRO-fonden er ligeledes kontaktet og har givet tilsagn om, at sponsoratet fra 
dem kan overføres til næste år. 
 
Der er indkøbt en ny græsklipper, da den gamle blev stjålet. 
Der er planer om indkøb af containere, som kan låses af, til opbevaring af 
redskaber. 

 
 Formandens beretning blev godkendt. 
 
Undervisningsudvalget: Jeanette Olesen berettede, at Camilla Eriksen er ansat som ny underviser om 

tordagen. Ditte Dahl varetager undervisningen om tirsdagen og Karin Bonde 
Sørensen om mandagen. 

 
Vi har pt. 53 elever og 4 på venteliste. 



 
Partudvalget: Jeanette Olesen oplyste, at der er holdt 2 enkelte overnatninger og en ridelejr. 
 
 Jeanette takkede alle de børn, der har deltaget og alle de voksne, der har 

hjulpet. 
 
 Der er nu mulighed for at få kvartpart i klubbens elevponyer. Dette er blevet 

besluttet i et forsøg på at skaffe flere parter. 
 
 Der er pt. ledige parter på Tulle, Perle og Seven. 
 
Stævneudvalget: Josefine Gade oplyste, at der er afholdt mange stævner i år. Der har i alt været 

tæt på 800 starter. 
 
 Der er foruden de spring, vi selv har bygget, kommet et nyt sponsorspring fra 

FLAK Trykluft. 
 
 Land & Fritid har sponsoreret cuppen og klubmesterskabet. 
 
 På de store stævner er der brugt ca. 500 hjælpertimer + forberedelse. 
 Josefine takkede alle hjælpere.  
 
 Klubben har været godt repræsenteret til Jysk Mesterskab, hvor Maya Schmitt 

opnåede både en 1. og en 2. plads, til Nordisk Mesterskab, hvor Maya Schmitt 
og Sandra Kjeldsen startede, og til landsfinalerne på Vilhelmsborg, hvor 
klubbens hold opnåede en 2. plads i Pas De Deux og en 3. plads i springstafet.  
 
Springrytterne Signe, Ida-Mei, Line og Zabrina vandt Distriktsmesterskabet for 
hold, mens dressurrytterne Isabella, Ditte, Signe og Maya opnåede en flot 2. 
plads i Arden. 

 
 Der er afholdt kurser ved Lars Therkildsen og Tina Lund samt et kursus i 

mounted games. Der har været god tilslutning til alle kurserne. 
 
 20 børn deltog i sommerens ridelejr, som varede 4 dage. 
 
 Der har desuden været arrangeret 2 fællesspisninger med stor deltagelse. 
 
 Af øvrige arrangementer kan nævnes, at vi har solgt fyrværkeri, og at vi har 

givet trækture ved Randers Storcenter og til Sankt Hans aften i Harridslev. 
 
Webudvalget: Christian Islev-Andresen oplyste, at Josefine har lavet en ny hjemmeside, som 

vi har besluttet at bruge fremover. Denne giver et bedre informationsniveau 
samt en bedre promovering af vores sponsorer. 

 
 Betalingssiden, som vi hidtil har haft i Klubmodul, vil snarest blive udskiftet med 

Conventus-systemet, som udbydes gennem kommunen. 
 Christian har påtaget sig at overføre medlemslisten til det nye system, men 

medlemmerne skal selv tilkoble deres betalingskort. 
Medlemmerne vil få tilsendt en mail med et nyt log in. 
Systemet skulle gerne lette den daglige administration. 

 
Anlægsudvalget: Morten Mikkelsen berettede, at der arbejdes på at etablere en ordning, hvor 

frivillige skiftes til at slå græsset på klubbens arealer. 
 
 Der er en løs tagplade, som skal udskiftes. 
 



 De tidligere nævnte containere til opbevaring skal beklædes med plader magen 
til dem, der skal sidde på den nye hal. 

 
Cafeterieudvalget: Udvalget hører under stævneudvalget, men det skal særligt bemærkes, at vi 

har haft en lang række hjælpere og sponsorer, der har hjulet med tid, penge, 
varer og meget andet. 

 
Kasserer: Anne-Mette Simonsen fremlagde regnskabet.  
 

Årets overskud er på 99.337 kr. 
 
Anne-Mette henviste særligt til posten ”drift ridehal og anlæg”, som i modsæt-
ning til sidste år viser et overskud. Hun oplyste, at dette skyldes, at vi sidste år 
fik etableret en betonplatform under høhækken på folden. Desuden har vi i år 
ikke udskiftet halbunden.   
 
Anne-Mette henviste endvidere til posten ”stævner og øvrige arrangementer”, 
hvoraf det ses, at den øgede stævneafholdelse har haft stor betydning for årets 
resultat. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Anne-Mette rettede en stor tak til Anne-Mette Hansen, der har udarbejdet 
regnskabet. 

 
Drøftelse investeringer: Morten Mikkelsen oplyste i relation til byggeriet af den nye hal, at klubben har 

et indestående på 600.000 kr. ELRO-Fonden har bevilliget 500.000 kr., og 
breddeaktivitetspuljen er på 431.000 kr. 

 
 Der er indhentet forskellige tilbud, som spænder fra 1,4 til 1,7 mill. kr.  

Den endelige beslutning er stillet i bero, indtil der foreligger en afgørelse fra 
Miljø- og Naturklagenævnet. 

 
 Hallen skal som udgangspunkt bygges uden brug af frivillig arbejdskraft. 

 
Ønsker til bunden i den nye hal blev drøftet. 
Det blev besluttet, at der indkaldes til et medlemsmøde vedrørende dette 
emne, inden der træffes beslutning om en løsning.  
 
Bunden i den eksisterende hal er ikke udskiftet i år. Der må derfor påregnes en 
udgift til dette næste år. 
 
Fremadrettet vil der løbende blive investeret i nye spring, så de gamle kan 
udskiftes. 
 
Udgiften til indkøb af de  containere er på under 10.000 kr. Dertil kommer 
beklædning. 
Det er en 20 og en 40 fods container, hvoraf den ene er isoleret og har glas-
parti udadtil. 
Halvtaget skal bibeholdes i forlængelse af den ene container. 
 

Medlemskontingent: Morten Mikkelsen oplyste, at bestyrelsen foreslår, at priserne på medlems-
kontingent, halkort og undervisning fortsætter uændret. 

 
 Der var tilslutning til forslaget. 

 
Indkomne forslag: Der er ikke modtaget forslag. 
 



Uddeling af priser:   Josefine Gade oplyste, at championatsreglerne er ændret.  
De nye regler fremgår af hjemmesiden. 
Resultater skal fremover indberettes pr. mail til Josefine.  

 
Championat spring hest: 1. Regina Madsen/Lario 

2. Sandra Glans/Cosmos 
3. Sandra Glans/Abdallah 

 
Championat dressur pony: 1. Emilie Haahr/Haarhs Gaia 
  2. Sofie Islev/Malle Brok 
  3. Emma Simonsen/Dutchy 
 
Championat spring pony: 1. Camilla Islev/FH Falentino 
  2. Silje Glans/Dolly 
  3. Zabrina Christensen/Mr. B 
 
Championat dressur hest: 1. Maya Schmitt/Finni 

   2. Maya Schmitt/Nemo 
   3. Ditte Dahl/Acheron 
 
 Horsemannship: Helle Vinholt, Astrid Preetzmann og Dorthe Dommerbye. 
 

Årets HARK-medlem: Anne-Mette Simonsen.  
  
 Championatspræmierne er sponsoreret af Toftegårdens Rideudstyr. 
 
Valg af formand: Morten Mikkelsen blev genvalgt som formand. 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Christian Islev og Josefine Gade blev genvalgt. 
 
 Rikke Buhl-Christensen blev valgt ind i bestyrelsen. 
 Det blev aftalt, at Susanne Holst Engkvist indtræder fra december 2015 til maj 

2016, hvor Rikke opholder sig i Australien 
 
Suppleanter:  1. Isabella Braad 

2. Dorte Høegh  
 
Revisorer: Hanne Christensen og Heidi Eriksen blev valgt.  

Ole Bang blev genvalgt som suppleant. 
 
Juniorudvalg: Camilla Olesen blev valgt som juniorrepræsentant. 
  

Zabrina Christensen, Olivia Mikkelsen, Emma Simonsen, Marie Pretzman, 
Emma Jørgensen og Signe Pretzmann blev valgt som udvalgsmedlemmer. 

 
Udvalgsmedlemmer: Stævne 
  Heidi Glans 
  Regina Madsen 
  Karin B. Sørensen 
  Dorte Høegh  
  Maya Schmitt 
  Hanne Christensen 
  Zabrina Christensen 
   

Undervisning/part 
Dorthe Dommerbye 
Britta Jørgensen 
 



Kasser 
Dorte Høegh 
Britta Jørgensen 
 
Web/IT 
Susanne Holst Engkvist 
  
Sponsor 

  Karin B. Sørensen  
 

Anlæg 
Jan Pretzmann 
Jimmy Olesen 
Kristian Thegen 
Jesper Eriksen 
Jesper Simonsen 
Arne Kaptain 
 
Der kan bruges flere medlemmer i alle udvalg. 

 
Eventuelt: Hanne Christensen fremsatte ønske om, at det synliggøres på hjemmesiden, 

hvornår der er undervisning i hallen. 
 
 Heidi Eriksen spurgte, om der er mulighed for en anden placering/opbevaring 

af hø og halm, da det er besværligt for leverandøren af få det kørt ind på den 
nuværende plads. 
 
Der var generelt stor ros til klubbens medlemmer og bestyrelse, som ved fælles 
hjælp skaber en klub med et helt unikt engagement og fællesskab på tværs af 
alder og niveau. 


