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Generalforsamling 2019 – formandens beretning for året 2018 
2018 har igen været et år, hvor der er sket mange ting på JORK. I beretningen er der en tendens til at 
fokusere på de større ting, men i sidste ende må vi ikke glemme, at det er alt det der foregår til hverdag 
og de mennesker der er en del af hverdagen, der gør JORK til det sted det er. 
 
Med udgangen af 2018 var der cirka 146 medlemmer i klubben og vi har i 2018 måttet oprette en 
venteliste til vores trækhold, da vi af hensyn til vores elevponyer, undervisere og pres på vores faciliteter 
ikke kan tage flere elever ind. 
 
På JORK har vi fokus på elevskolen, for det er der vi har vores styrke og bla. derfor valgte vi at sælge 
Ramses i 2018. Det blev til et salg af 2 omgange, men han er havnet et godt sted. 

Aktiviteter 

På stævnesiden blev det til elevstævner og D-stævner både i foråret og i efteråret. Forårets D-stævne 
blev lidt hæmmet af det udbrud der var af hesteherpes, hvor vi også på JORK lukkede ned for heste 
udefra. 
 
Af andre JORK-aktiviteter i 2018 skal nævnes: 
 

 Kostumespring den 4. februar 
 TREC-arrangement i starten af februar 
 Arbejdsdag den 13. maj 
 Sponsorspring den 26. maj der indbragte cirka 45.000, som vi bla. har brugt til at købe en ny 

elevpony Mello med 
 En ridelejr i slutningen af juni, hvor vi skylder en stor tak til Anne Marie, Lisbeth og Marianne for 

at stå for lejren. 
 Nedvaskning og kalkning af elevstalden i sommerperioden 
 Islænderturen på Rømø den 13. oktober 
 Julearrangementet den 17. november 

Økonomi 

I 2018 har vi på den økonomiske side fået adgang til en Netbank og bruger i dag Mobilepay til betaling i 
boden og ved brug af hallen mm. Det har lettet mange ting. 
 
Bestyrelsen og specielt kassereren har i 2018 undersøgt forskellige muligheder for et foreningssystem til 
administration af betalinger og styring af virksomhedens økonomi. Vi har bla. kigge på Conventus, hvor 
kassereren og andre i bestyrelsen deltog i et kursus. Desværre viste det sig, at der var ret meget manuel 
administration forbundet med systemet og vi undersøger i stedet systemet Klubmodul. 
 
Udover en administrativ lettelse er målet med et foreningssystem, at få bedre styr på indbetalinger af 
kontingent og betaling for undervisning, hvilket vi er sikre på vil forbedre klubbens økonomi. 
 
Der er ingen tvivl om, at generelt stigende udgifter og specielt til hø og spåner har presset klubbens 
økonomi i 2018. Specielt i vintertiden falder der nogle udgifter, som trækker meget på klubbens 
likviditet og som kræver, at der er ”penge i kassen” når vi når efteråret. 
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Både i år og de forrige år har vi haft behov for ekstra kredit hos leverandørerne ved året afslutning og vi 
har i 2018 måtte trække på klubbens bufferkonti, for at håndtere trækket. 
 
En anden af de ting der stiger hvert år, er huslejen som indeksreguleres, men da det beløb kommunen 
yder tilskud efter ikke stiger, forsvinder der lidt der hvert år. 
 
Derfor foreslår bestyrelsen under punktet fastlæggelse af kontingent, at vi stopper med begrebet 
familiekontingent og at kontingentet stiger til med 25,- til 200,- pr. halvår til august. Yderligere har 
bestyrelsen besluttet, at undervisningsholdene stiger med 20,- om måneden pr. 1. april.  

Klubbens drift 

I løbet af 2018 har der også været udskiftning i vores undervisere, hvor bla. HP og Louise har ønsket at 
stoppe, men vi har heldigvis været i stand til at sikre undervisere til de hold vi har. 
 
Da JORK jo er en klub der bygger på frivilligt arbejde, har en af de ting der har været en udfordring været 
at sikre folk til morgenfodring og udlukning, men vi har lige fået det til at hænge sammen. 
 
I 2018 har vi også generhvervet vores certificeringer hos DRF indenfor Organisation, Sikkerhed, 
Rideskole, D-stævne og Bredde. 
 
En af de nye ting der er sket, er også, at vi nu lægger faciliteter til Mounted Games ryttere. 
 
Vores traktor var leaset og kontrakten løb ud og vi valgte at købe den til klubben. 

Fremtiden 

En af de ting, der tidligere har skabt usikkerhed for klubben har været den nye hestelov, men med de 
ændringer der kom til loven, kan vi sige at vi ikke behøver lukke eller flytte på grund af den! 
 
Vores nuværende kontrakt løber til udgangen af 2020 og en af opgaverne i den kommende tid er, at 
forhandle med udlejer om en forlængelse – en forlængelse udlejer er interesseret i og som 
udgangspunkt vil vi gerne blive. Det er dog også sådan, at hvis andre muligheder byder sig vil 
bestyrelsen selvfølgelig kigge seriøst på alternativer, for det er jo ingen hemmelighed, at faciliteterne er 
slidte. 

Afslutning 

Som afslutning vil jeg gerne sige en stor tak til den øvrige bestyrelse, alle undervisere, fodermestre, 
weekendvagter, udlukkere og alle andre, der bruger en del af deres fritid på JORK og bidrager at gøre 
JORK til det fantastiske sted det er. Tak til eleverne og deres forældre som gør at JORK eksisterer. 
 
Jordrup den 13. marts 2019 
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