
 
Hermed referat fra generalforsamlingen på Jordrup og Omegns Rideklub  
10/3-2015 
 
Dirigent blev valgt: Jette wedege. 
Referent blev valgt: Helle Schultz Rasmussen 
Indkaldelsen til årets general forsamling blev sendt lovmæssigt ud. 
 
I det forgangne år 2014/15 blev der oprettet et aktivitets udvalg på Jork, 
dette består af Christian Steiness, den selvbestaltede bestyrelses formand for 
udvalget. 
 
I året 2014 blev der ogsåå afholdt en række stævner. Elev stævner og klub 
stævner hvor følgende mestre blev fundet: 
Elevmester dressur: Mette/Nikita 
Elevmester spring: Stephanie/Freja 
Klubmester dressur: Line/Molly 
Klubmester spring: Sabrina/ Ikaros 
 
samtidig afholdte vi sponsor spring til fordel for indkøb af ny traktor, de 
deltagende ryttere indsprang 36.000,- kr , som overgik vores vildeste fanta-
si. 
 
Vi holdte 2 D stævner i 2014 hvor der i maj stævnet var 150 starter og vi 
måtte afholde starter på to baner, indkalde ekstra dommere og varme op på 
fold 1. Stævnet var en succes og mange af deltagerne fra de andre klubber, 
roste stævnet. 
 
TREC stævne afviklede vi d 13 april 2014 også med mange starter. Inden 
stævnet var der blevet holdt 2 dage til træning. Stor tak til Helle og Robert 
for at arrangere TREC stævnet og dejligt de vil igen her i 2015. 
TREC= terrænridning og forhindringer. 
 
Vi afholdt ridelejr i en weekend på Jork og dette forløb også godt. Ridelej-
ren vil igen i år 2015 blive afholdt på Jork. 
 
Vi havde 3 hold med til landsfinalerne på Wilhelmsborg:  
Stafet spring bestående af Nickie P, Josefine og Mette, 
Pas de deux med Ditte og Emilia, 
Trec med Sabrina, Laura og Stephanie. 
Det var sjovt at være med men vi fik ingen placering. Derimod tog vores 
heppekor hele hallen, lørdag aften med storm ved det store gallashow og 
sammen med de andre konkurrencer bla. kagebagning( bagt af Jette Wede-
ge), vandt vi heppekorskonkurrencen, her var dog ingen gevinst. 
Vi var 30 Jorkere afsted hele weekenden og vi deltog i trillebørsræs, hvor vi 
vandt en trillebør hjem til Jork. Super godt gået af vores sporty fædre. 
 
Julearrangementet 22/11-14 blev med rigtigt mange starter, del p.g.a den 
hjemmestrikkede kombi klasse. Der var ryttere på banen i godt 7 timer, alt 
imens spejderne havde deres salg af juletræer og andet julegodt. 



 
Fastelavns optoget var 15/3-15 med 8 deltagere. selve tøndeslagningen fo-
regik i forsamlingshuset. 
 
ARBEJDSDAG: Vi fik skiftet alt hegnet på elevfoldene og ved Brugsen på 
Kærtoften. Rigtig mange mødte op og gav en hånd med. TAK 
 
Visionsdaf d 26/4/14: mange ideer kom der ind. Ideer til faciliteter, tossede 
ideer, arragementer, hvor skal Jork hen? Der er valgt flg punkter tilen start: 
æsteundervisning, ture i terræn, FB gruppe, Pony klub hver 1. lørdag i må-
neden/eftermiddagen 3-4 timer, måske nogle af de store pige/drenge rytter 
vil stå for dette? 
 
Dommerhuset er sat i stand. TAK 
 
Vandings anlæg i ridehallen er sat op og der kan vandes hver dag i 10 mi-
nutter. den nye bund kræver meget vand for at kunne vedligeholdes 
 
Certificering: Jork blev certificeret i organisation, sikkerhed, elevskole og d-
stævne 
 
Toilettet er blevet renoveret af Agnes og Jacob. Tak for det. 
 
Udlukning blev varetaget af Camilla og Ditte i denne vinter. Tak for det 
 
Der blev modtaget 2 breve i Ris og Ros postkassen som befinder sig i rytter-
stuen. 
Den ene omhandlede rygning og vi tager til efterretning og der skal selvføl-
gelig ikke ryges når det undervises elever, eller gåes bane med børn til vores 
stævner. 
Den anden vedr. evt atv til at trække den nyindkøbte baneplaner. Her er der 
dog leaset en mini traktor som fungerer rigtigt fint. 
 
Juhuu... Der er ny lejeaftale frem til 2020. 
 
Julefrokost blev afholdt sidste weekend i november Helle og Arne lagde hus 
til, Tak for det. Måske vi kunne starte en ny tradition op? 
 
FREMADRETTET 
Klubmesterskab i 2015. Heste og pony ekvipager sammen. Dressur 3 bedste 
resultater minimum lb og spring 3 bedste resultater( ikke b0 klasser) 
afleveres til Birte senest 1. nov så de kan kåres til julestævnet. Måske kra-
vene bliver lempet? 
 
ARBEJDSDAG. lørdag 18/4-15 maling af bomme og generel oprydning. 
 
JUBILÆUM??? lørdag 29/8-15 eller general prøve til det store jubilæums år 
 
TUSIND TAK til alle jer som giver en hånd med i de daglige gøremål på 
Jork. Til stævnerne og arbejdsdagene. 1000 tak til Christian for at stå for 



vandingsanlæg, baneplanner og traktor valg. Det aflaster de i forvejen enga-
gerede bestyrelses medlemmer. 
 
Tak til alle bestyrelses kollegerne for jeres alle store indsts og gode samar-
bejde. 
 
Lise Erbs valgte at træde ud af bestyrelsen og ind kom Helle Schultz Ras-
mussen. Bestyrelsen takker Lise for hendes arbejde. 
 
Bestyrelsen ser således ud: 
Birte Kyed Andersen 
Anni Brams 
Anette Grøndal  
Torben Paulin.  
Jørgen josiassen 
Helle Schultz Rasmussen 
 
Revisor: Mette Johnsen. 
 
EVT. Der blev informeret om, at der er representant skabs valg i Dansk Ri-
deforbund og evt kandidater blev debateret.. 
 


