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Referat af Generalforsamling i JORK, den 9.3.2016 kl. 19.00 i Rytterstuen.                                                               

 

1) Valg af dirigent:  

- Jette Wedege 

 

 

2) Valg af referent:  

- Agnes Mejer 

 

 

3) Formandsberetning: 

Det har været endnu et travlt og begivenhedsrigt år på Jork: 

Elevstævne den 14.3.15 med dressur, trækhold, spring og bom klasse. 

29.3.15 og 4.4.15 var der træning til det Trec stævne, der blev afviklet den 11.4.15. 

18.4.15 havde vi arbejdsdag med rigtig mange hjælpere. Vi fik malet spring og mange andre ting så vi kunne 

være klar. 

Til vores D-stævne, som blev afviklet den 9. + 10.5.15, var der så stor søgning, at vi måtte lukke for tilmelding 

før fristen udløb. Der var allerede tilmeldt 100 dressur starter, hvilket er det maximale vi kan afvikle på en dag. 

Og næsten 90 springstarter dagen efter. 

Vi får rigtig meget ros for vores stævner fra de ekvipager der kommer fra andre klubber. De synes, det er godt 

organiseret og hyggeligt at komme til stævne på Jork. Vi ved alle, hvor vigtigt det er at føle sig velkommen, når 

man kommer et nyt sted hen.  

1000 tak til jer alle for at være med til at skabe den gode stemning på Jork, til trods for nogle lange dage. Den 

store opbakning fra jer forældre er meget motiverende for både underviserne og bestyrelsen. 

Den 29.5.15 havde vi sponsorspring, hvor 12 ryttere sprang 27.000 kr. ind til klubben. Flot gået og tak for 

opbakningen til rytternes sponsorer. Senere på året kunne vi så med pengene herfra købe vores nye elevpony 

Flicka, som alle efterfølgende er blevet rigtig glade for. 

Et af årets absolutte højdepunkter er ridelejren, som blev afholdt fra den 5. - 7.6.15. 30 elever deltog, og 8 af 

vores store piger hjalp med at afvikle ridelejren. Tak til alle der gav en hånd med. 

Et andet højdepunkt var landsfinalerne på Wilhelmsborg, den 26. - 28.6.15, hvor vi deltog med et Ponygames 

hold. Det gav ingen placeringer, men til gengæld vandt vores Heppekor en flot pokal, og vi vand også en trillebør 

i Trillebørræs. Så hvad vi ikke kan med heste, det kan vi på andre områder. 

Efter en tiltrængt sommerferie, gik det løs igen, med D-stævnet den 19. + 20.9.15. 

Igen med rigtig mange starter, 87 i dressur og 97 i spring. Rytterne kom fra Jylland og Fyn, og dette til trods for, 

at det regnede det meste af weekenden, og at hovedgaden var gravet op, så det var ret svært at finde til Jork. 

Det var dog godt annonceret og skiltet, så alle fandt vej. 

Stævnet gav et overskud på 10.000 kr., så det skal vi også huske, når vi synes, det er et stort arbejde. Endnu 

en gang tak til alle jer, der hjælper med at arrangere det, det er jo bl.a. de penge, der gør at Jork kan løbe rundt. 

Til gengæld var det helt fantastisk vejr til vores Elevstævne den 3.10.15, så vi kunne holde det udenfor. Vi 

afviklede også 2. afdeling af vores Elevmesterskab, og det var rigtig godt besøgt. Også boden, hvor der blev 

spist godt at de mange kager vi havde fået til dagen. Tak for dem også. 

I efterårsferien var 38 ryttere på tur til Rømø, hvor de prøvede kræfter med nogle islændere. 

Der var Horsemanship kursus den 12.10.15, hvor alle pladser var udsolgt. 
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Den 31.10.15 havde vi venskabsturnering i Ponygames med ikke mindre end 17 deltagende hold. 

Den 21.11.15 afholdt vi vores julearrangement, med 90 starter i kombi-klasser med forskellige sværhedsgrader. 

Vi kårede også vores Elev og klubmestre: 

Elevmester i dressur blev Katrine og Jungle 
Elevmester i spring blev Sara og Orient 
Klubmester i dressur blev Stephani og Freja 
Klubmester i spring blev Emilia og Linox 

I løbet af dagen kom Julemanden forbi og trods et kraftigt anfald af jetlag, var der både julehistorier og dans om 

juletræet, inden der blev delt slikposer ud. Flere ryttere var klædt ud til lejligheden, og jeg husker specielt et 

meget flot pyntet juletræ til hest og Drillenissen Christiana.  

Og nu vi er ved det med udklædning, så har vi i starten af det nye år afholdt et Fastelavnsarrangement med 

optog gennem byen og slå katten af tønden. Det var rigtig godt besøgt og igen var der mange fine udklædninger, 

som gjorde det rigtig svært for dommerkomiteen at vælge.  Vinderen blev Englen Signe, der havde djævlen 

med, forklædt som hendes mor, øh nej undskyld, det var hendes mor, der var forklædt som Djævlen. 

Nok om de mange arrangementer, der er én ting, jeg synes der er kernen i Jork, og det er undervisningen i løbet 

af ugen. Der er dressur hold på alle niveauer, der er spring, og der er ponygames. Det kan kun lade sig gøre, 

fordi vi har en række passionerede og dedikerede undervisere, der bruger mange af deres fritimer på at 

undervise på Jork. Uden jer havde vi ikke en rideskole i Jordrup. Og endda en voksende rideskole, hvor vi i 

2015 har fået ca. 30 nye medlemmer. I fortjener en kæmpe stor applaus. 

En vigtig forudsætning for vores aktiviteter er ridehallen og bunden heri. For at holde bunden i god stand, er det 

vigtigt at alle hjælper med at fjerne klatter. Det gælder også forældrene til de børn der modtager undervisning. 

Det betyder dog ikke, at man skal være i hallen under undervisningen, der vil vi gerne have, at forældrene står 

på balkonen, så eleverne kan koncentrere sig om underviserens instrukser. 

Vi har også brug for at få banen harvet, så har du tid, så venligst kør en tur med harven. Og er der ryttere i 

hallen, beder vi jer ride ud i de 20 minutter, det tager at harve banen. 

Når vi holder stævne, er hallen lukket aftenen før pga. klargøring. 

Det er i alles interesse at banen er god og holder længe. 

Som I har kunnet høre, er vi meget afhængige af den hjælp som alle bidrager med. Det er helt essentielt for en 

frivillig klub som Jork, at medlemmer og forældre bakker op om klubben og giver en hånd med, hvor man kan. 

Vi har talt om vi skulle organisere hjælpen i nogle udvalg, men da det fungerer udmærket som det er nu, har vi 

valgt at holde fast i modellen med at bede om hjælp til de enkelte arrangementer. 

Aktivitets udvalget fortsætter under erfaren ledelse af Christian Steiness. 

Til sidst vil jeg gerne takke alle medlemmerne af bestyrelsen og formanden for aktivitetsudvalget for et godt 

samarbejde i løbet af året. I yder alle en kæmpe indsats for at få det hele til at fungere og med at stable alle de 

mange stævner og arrangementer på benene. 1000 tak for det. 

 

4) Fremlæggelse af regnskab for 2015: 

- formanden gennemgik regnskab og noter.  

- overordnet et pænt og tilfredsstillende regnskab.  

- udgift til hø/halm/wrap forekommer ulige fordelt over 2014 og 2015, bør ses som gennemsnit over 2 år. 

- stigning i kontingentindtægt udelukkende i form af flere medlemmer, samt fin stævneindtægt der også 

indeholder indtægt fra sponsorspring.  

- større udgiftsposter: til hø/halm/wrap, huslejestigning, samt køb af pony. 
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5) Behandling af indkomne forslag:   

- ingen indkomne forslag  

- ingen forslag på mødet 

 

 

6) Fastsættelse af kontingent:  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 

- ingen indvendinger, uændret kontingent dermed vedtaget 

 

 

7) Valg til bestyrelsen – på valg er: 

- Maibritt Petersen (modtager genvalg) 

- Birte Kyed Andersen (modtager genvalg) 

- Jørgen Josiassen (modtager genvalg) 

 

- alle 3 blev genvalgt 

 

8) Valg af revisor: 

- Mette Johnsen genvalgt 

 

 

9) Evt.: 

 

- Dugfrisk information fra denne uge, Landmåleren har netop været på Kærtoften. Vores græsning på dette 

areal bortfalder. Vi skal være ’ude’ med kort varsel, dvs. ingen græsning fra 8.3.16, og hegnet skal fjernes 

senest 13.3.16. 

 

- Skrabelodder 850 stk. udleveret af Jette Wedege. Man støtter herved både diabetesforeningen og Jork. 

Klubben får 9 kr. pr. lod. Henvendelse til Jette, hvis man ønsker at sælge lodder. 

 

- Agility i vinterferien 2016, de 10 pladser var hurtigt udsolgt. Det var et rigtig godt kursus. 

 

- Helle Vistisen har snakket med DRF om et Besindighedskursus, som vi måske kan få til Jork. Det arbejdes 

der videre med. 

 

- Sweeties nye passer har lavet en lille video om at være pony passer. Filmen kan ses på Jorks hjemmeside. 

 

- Vigtighed af skiltning ved stævne. Når man kommer udefra, evt. med hestetrailer, er det en stor hjælp, at der 

er god skiltning.  

Tænk på at modtage andre, som du gerne selv vil modtages ude til et stævne i en anden klub. Husk altid at 

tage godt imod og hjælpe gæster og hinanden i stalden - både til hverdag og til stævner.  

 

 

 

Tak til de mange fremmødte, og tak for hjemmebagt kringle til kaffen. 

 

 


