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Erik byder velkommen og forslår Christina Møller Andreasen som dirigent på bestyrelsens vegne. 

1. Valg af dirigent 

Christina Møller Andreasen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen er rettidig indkaldt. 

Indkaldelsen var lagt på facebook 14. februar og på hjemmesiden 14. februar 2023. 

Gennemgå dagsorden og oplyser, at der ikke er indkommet nogen forslag, derfor udgår pkt. 7. 

Anette og Trine valgt til stemmetællere 

Herefter godkendes dagsordenen 

2. Valg af referent 

Bestyrelsen indstiller Heidi Leen som referent - Heidi valgt. 

3. Formandens beretning 

Så er der gået et år mere, et år hvor vi igen skulle finde alle de gode frivillige kræfter, så rideklubben 

kan fungere bedst muligt. Det har været et år hvor vi alle fra tid til anden skal tage en dyb indånding 

for at bevare gejsten, motivationen og energien til fortsat, at ligge så mange timer i klubben for 

fællesskabet bedste. 

12022 har vi afholdt 10 bestyrelsesmøder, nogen længere end andre. 

Vi har i 2022, haft en del rokeringer i staldene, nye er kommet til, andre er flyttet og hver gang der 

sker ændringer, er der mange frivillige kræfter der er i gang, for at få alle kabalerne til at gå op, mht. 

bokse, folde mv. 

Vi har fortsat venteliste på at få sin hest/pony til NRK og hver gang gør vi vores ypperste for, at dem 

der bliver tilbudt plads også er dem vi tror vil passe bedst ind på det givende tidspunkt. 

Det har været et år hvor vi har været udfordret med prisjusteringer, først på strøelsen, så på den 

private boksleje og sidst har vi netop besluttet helt at tage strøelsen ud af bokslejen, da priserne 

over det sidste år har ændret sig, så derfor ændres priserne sig pr. 1. april 2023 pr. mdr. uden 

strøelse til 1.450 kr. pr. hesteboks og 1.350 pr. ponyboks. 

Prisjusteringer, først på strøelse prisen, så på bokslejen november flyttede vis strøelsesperioden fra 

1. til den sidste i mdr. med betalingen senest den 10. i efterfølgende mdr. 

12022 modtog vi 20.000 kr. fra Nyborg idrætssamvirke til indkøb af 2 ponyer (Nora og Metti), Nora 

måtte vi desværre sige farvel til og i stedet har vi fået Freja. 

Arbejdsweekender 30. april og 22. maj 2022, hvor der blev arbejdet igennem og vi fik nået meget, 

men det er ikke kun til arbejdsdage vi har brug for alle de frivillige kræfter, det har vi også i 

hverdagen og her tænker vi på jer forældre, vi vil gerne appelerer til, at der også bliver givet en nap 

med i hverdagen, her tænker vi på tømning af trillebøre i ridehuse og ved banerne, fejning på 

staldgangene, rivning i høhuset, general oprydning, ja i det hele tage mere del I af det også er jeres 

rideklub og gerne være mere synlige i det daglige. 



12022 har klubben tjent lidt ekstra ved at hjælpe til på bla. Ørbæk Marked og ved at sælge lodsedler 

og tak til alle jer der har givet en hånd med her. 

2022 blev også året hvor vi fik lavet det nye dommertårn, som havde været et ønske i et par år, her 

har vi fået 10.000 fra SparNord. 

Marlene og  Michelle  er stoppet/stopper i bestyrelsen og jeg vil gerne sige tak for deres indsats ikke 

kun i bestyrelsen men for hele deres indsats i NRK. 

Sidste men ikke mindst skal vi huske at vi alle er frivillige og at rideskolen ikke kan fungere uden de 

private opstaldere og omvendt, vi er hinandens forudsætninger for at vi fortsat har Nyborg Rideklub. 

Beretningen blev godkendt 

4. Udvalgenes beretninger 

Rideskoleudvalget 

Ap, Trine, Mathilde Kellermann, Kristina H. Ladefoged, Josephine og Anna sidder i udvalget 

Der har været afholdt 12 møder 

Der er indkøbt 4 ponyer. 

Vi har desværre sagt farvel til Kaleb og Nora og Kaprifolie måtte vi sende retur til sælger. 

Monty hjælper til i rideskolen og der er fortsat venteliste til at gå til ridning. 

Udvalget har afholdt filmaften, elevstævne, julehygge og der afholdes fortsat passermøder. 

Godkendt 

Arealudvalget for ordet: 

Der er ikke sket det vilde i udvalget i år. 

Sommerfolden skal gennemgås og hegnspæle skal tjekkes, så der kan gødes. 

Piletræerne skal klippes ned, så hegnet er frit. 

Spørgsmål: kan der købes nye hegnspæle hjem, der er 5 tilbage (80X150) 

Annette tilbyder at hjælpe, hvis man Ønsker det. 

Godkendt. 

Bygnings-og stald udvalget får ordet 

Der er lavet vandrør og Flemming har taget et sejt træk 

Ridehuset lukkes 1. maj, da der skal laves nye bander og det åbnes først igen, når det er lavet. 

Der er søgt om tilskud til nye lamper i ridehuset, som vi håber vi får tilskud til. 

Der er indkøbt led armaturer til pony-stalden, gammel stald mv. 

Vi har været udfordret af at lyset er tændt i sadelrum, dækkenrum mv. og at der mangler at blive 

aflåst. 

Der er kommet selvstændige kontakter i ponystalden, til passerskabe og de private skabe. 

Spørgsmål: der er et ønske om at der støbes staldgang i gammelstald 

Godkendt. 

Stævneudvalg 

Afholdt 2 stævner i år, der er ikke længere D7 mesterskaber, som vi kender fra tidligere. 

Der er afholdt et hyggestævne, som gik rigtigt godt og vi har fået stor ros fra deltagerne udefra. 

Dette stævne genererede et pænt overskud. 



Stævner i 2023: 

Stævne 10.-11. juni 

Stævne 10.-11. september 

Vi er udfordrede på at trække springryttere til, men det overvejes om vi skal give det et forsøg 

selvom der ikke er så mange startere. 

Godkendt 

5. Fremlæggelse af revideret regnskab 

Lise gennemgår regnskabet i grove træk. 

Spørgsmål til kommune tilskud — kommunen giver tilskud på 70% af udgifter til vedligehold af stald 

og bygninger. 

Godkendt. 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen forslår et uændret kontingent 

400 kr. almindelig, 850 kr. for familier og 200 kr. stævne kontingent. 

Godkendt. 

7. Behandling af indkomne forslag 

Punktet udgår, da der ikke indkommet forslag 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: 

a. Heidi Leen (Formand) (genopstiller) 

Genvalgt uden modkandidater 

a. Marlene Gorgulla (genopstiller ikke) 

b. Rikke Mortensen indtrådt efter  Michelle  Cortsen er udtrådt (genopstiller) 

Rikke Mortensen og Heidi Ravn er valgt til bestyrelsen 

9. Valg af 2 suppleanter 

Anette Leerbek valgt for en 1-årig periode 

Shila Andersen valgtt for en 1-årig periode 

10. Valg af 2 revisorer 

Louise GrØnnegaard og Mikas L. Jørgensen er valgt 

11. Årets NRK 

Erik får ordet og det er Sheila Andersen der fik overrakt pokalen som årets NRK 2022. 

I indstillingerne stod: 
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• Begrundelse: jeg synes at hun gør et fantastisk stykke arbejde for klubben. Hun kommer helt 

grøn ind i hesteverdenen og bliver fuldstændig grebet af det. Hun nørder, læser og øver sig 
hele tiden. Det ses tydeligt på Metti hvilken effekt Sheilas rolige væsen har gjort for Metti. 

Hun springer til og hjælper med alt hvad der er brug for og mere til. 
• Hun har trukket et stort læs i forhold til rideskole ponyer, og især Metti. 

Sheila er altid hjælpsom og hjælper altid, store som små, og giver sig tid til at være til stede. 
Jeg har ikke hørt Sheila med "nej hatten på", hun griber en grev og trillebør og går alene 
igang med opgaver som at tømme halm fra folden helt alene. Staldgangen er altid pæn og 
fejet, hun river foran containeren og fejer fliser hver dag. 

Sheila har altid er smil på læben, ikke bange for at spørge om hjælp og sætter en stor ære i 

at klubben og ponyerne trives og er et rart sted for alle at være. 

• Jeg vil gerne nominere Sheila på grund af alt det gode arbejde med rideskoleponyerne 

12. Eventuelt 

Der er overskud i kassen i cafen. 

Der er NRK t-shirt  til salg og Trine fortæller at det er muligt at få broderet på egen tekstiler, kontakt 

Trine hvis man er interesseret. 

Der opfordres til at man putter fyldte net i trillebøre, når man skal igennem stalden med dem. 

Vi mangler hjælp til rideskoleponyerne, der bliver lavet et fysisk skema, hvor man kan skrive sig på. 

Der arbejdes  pt.  på en lille brochure om det at have pony/hest i NRK og hvilke forventninger vi som 

klub har til opstaldere. 

Der er ikke opbakning eller energi til at hjælpe/være frivillige til Royal Run 29. maj. 

Der opfordres til flere voksenmøder. 

Der skal bygges nyt værksted. 
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