Generalforsamling i Rideklubben Birken fredag den 28. maj 2021
Afholdt på Rideklubben Birken, Herredsvejen 3, Skringstrup, 8832 Skals
Formand Peter Sønderriis Busk bød velkommen.
1.

Valg af dirigent
Poul Johannesen blev valgt som dirigent. Poul takkede for valget, og
konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Dagsordenen blev kort
gennemgået.

2.

Beretning fra formanden
Peter Sønderriis Busk aflagde beretning:
Sidste års generalforsamling den 2/6 blev startet med en konstatering af, at det
havde været en atypisk afslutning på bestyrelsesperiode. Da havde vi ”kun” haft
3 måneder med Corona, så jeg ved slet ikke, hvad vi skal kalde det sidste år.
Vi har haft et helt år, der i større eller mindre grad været påvirket af
restriktionerne. Vi har klaret det med afstand, mundbind og afspritning og
Rideklubben har fået en økonomisk håndsrækning fra forskellige puljer og loyale
medlemmer, der forsatte med at betale for undervisningen.
Meget har været aflyst i det seneste år. Foruden undervisningen har også vores
juleoptog i Skals, en mere end 40 år gammel juletradition, været aflyst.
Juleafslutning med dans og sang blev også aflyst, men heldigvis nåede Birken at
blive pyntet til jul, til gælde for dem der kom inden nedlukningen før jul.
Til trods for nedlukningerne er det alligevel lykkedes vores frivillige ildsjæle, at få
det bedste ud af situationen. Så snart der var huller i restriktionerne der gjorde,
at der kunne afholdes stævner, så slog de til. Det blev stævner med et twist,
men der kom stævner til glæde for de mange ryttere og for Birkens økonomi.
Der blev afholdt et 3-dags Sommerstævne og et 1-dags Septemberstævne.
Undervisningen på Birken er heldigvis ved at være normal igen. Der skal stadig
holdes afstand, sprittes hænder og udstyr og benyttes mundbind, men med
undtagelse af handicapundervisning er vi kørende igen. Desværre mangler vi
stadig vores handicapryttere. Nogle af dem der har allerstørst glæde af
ridningen, har nu været afskåret fra det i over et helt år. Vi glæder os til at få jer
tilbage igen.
Økonomi
Havde vi ikke haft loyale medlemmer og adgang til diverse hjælpepakker, så
havde Birkens økonomi været presset.
Vi mangler bl.a.:
• indtægter fra stævner
• afledte indtægter fra stævner
• indtægter for handicapundervisning

•
•
•

indtægter fra salg af julekalender
indtægter fra juleafslutning
indtægter fra salg i Caféen

Bestyrelsen har søgt og fået ganske betydelige midler hjem fra puljer. Ser vi bort
fra Lønkompensation ligger vi på omkring 180.000 kr., der primær er kommet
fra DIF/DGI. Tak for det.
Hvad har 2020/21 ellers budt på?
Corona har fyldt meget på alle områder af driften. Løbende opfølgning på Corona
retningslinjer der konstant har ændrede sig og tilretning og oversættelse til
praktiske retningslinjer, der kunne videreformidles. Vi har også skulle følge,
hvilke puljer der har været relevant for Birken og søge dem. Der har været
arbejdsdage, lavet lys bag Birken og der er kommet et nyt flot hegn om den lille
bane. Den ting der i de sidste mange måneder har fyldt mest i hovederne på
medlemmerne og affødt en del spørgsmål, er foreningen Birkens Venners salg af
Birken. Da der har været meget lidt kommunikation under processen, dykker vi
lidt ned i den.
Det er 1½ år siden, at bl.a. Vennerne og klubben begyndte at skabe overblik og
regne på de udgifter der er ift. driften Birken. Da vi nåede marts 2020 og
Danmark blev lukket ned, gik arbejdet i stå.
I sensommeren 2020 meddelte Birkens Venner, at man sammen med en privat
køber, arbejdede på salg af Vennernes aktiver, der omfatter bygninger og jord.
Baggrunden var, at Vennerne og Klubben ikke kunne låne penge, til at bygge en
ny stald til elevhestene og kunne dermed ikke komme til at overholde loven om
Hold af heste. Vennerne, Klubben, køber og andre interessenter holdt flere
møder om økonomi og ressourcer. Klubben bakkede op om den nævnte køber,
men vi var skeptisk for købers økonomiske tilgang. Vi kunne ikke se, hvordan
klubbens økonomi skulle være bestemmende for, om udlejer kunne oplyse, hvad
klubben skulle betale for leje af faciliteter og heste. Det endte med, at køber i
starten af november 2020 fik adgang klubbens regnskaber og havde vores
opbakning til, at de sammen med Vennerne skulle arbejde videre med den
løsning de fandt bedst for Birken.
I december 2020 blev Klubben kontaktet af Viborg Idrætsrådet der fortalte, at
nye mulighed for lånegaranti var på vej, og at det kunne få stor betydning for
Rideklubbens mulighed for at låne penge til ny stald, ny 20x60 ridehal og
renovering af nuværende stald.
Da ingen i en længere periode kunne få at vide om køber var inde eller ude,
orienterede vi Venner og Køber om, at Rideklubben sammen med Idrætsrådet
ville regne på økonomien og vurderer de nye muligheder der var, for at
Rideklubben selv kunne låne alle pengene og hvad vi kunne får for dem. Vi
nåede frem til, at hvis tingene gik som det skulle, så havde Rideklubben økonomi
til at låne penge til både ny stald, ny 20x60 ridehal og renoveringen. Endda med
sammen månedlige omkostninger, som Rideklubben med nuværende faciliteter
betaler i husleje til Birkens Venner.

I hele snakken om fremtiden med eller uden salg har der været fire parter.
Vennerne, klubben, hestehold og køber. Skulle der være en chance for at få en
lånegaranti, skulle alle parter bakke op om en løsning, hvor målet på sigt skulle
være, at samlede det i én forening - Rideklubben Birken, der skulle stå for at
drive rideskole og eje bygninger og hestehold og hvor der skulle ansættes
underviser, staldpersonale, daglig leder osv. Der var ikke enighed om, hvilken
vej vi skulle vælge, så løsningen blev, at vi alle igen arbejdede videre med salg
til en privat. Det er fair at sige fra, hvis det mærkes forkert, men selvfølgelig blev
bestyrelsen for Rideklubben vildt skuffet. En ekstra hal og gode staldforhold mm.
er noget alle på Birken havde drømt og talt om i flere år. Nu var det tættere på
end nogensinde før - men så blev det alligevel ikke til noget. Noget vi var nødt til
at respektere, men som var svært at acceptere. Vi kunne se, at de mål og
visioner der havde været på Birken, ikke ville blive til noget og bestyrelsen
meddelte derfor også, at vi troede på at køber kunne løfte opgaver, men at
klubben ved næste generalforsamling skulle have en bestyrelse, der bakker
100% op om de valg der blev truffet.
I april 2021 var processen så langt, at der skulle kigges på udarbejdelse af
lejekontrakt. At drive en rideskole kan på indtægtssiden have store udsving.
Stævner som normalt giver 50.000 kr. i overskud, kan med ét blive aflyst af
Herpes, Kværke, Corona osv. og samtidig skal kassekredit på 350.000 kr. stadig
nedbringes. Med den økonomiske indsigt klubbens bestyrelse har i drift af Birken
og historikken i hele processen med salg, mener klubbens bestyrelse ikke, at det
ville være ansvarligt for klubben og fair for en helt ny bestyrelse, hvis det første
de skulle, var at forhandle en ny lejekontrakt med en privat udlejer. Vi meddelte
derfor, at bestyrelsen ville varetage klubbens interesser, men gerne ville have to
personer, som man forventede ville komme i en ny bestyrelse, med ved bordet.
På den måde kunne der overdrages vigtig viden. Viborg Idrætsråd sendt Dansk
Ride Forbunds standard lejekontrakt til køber, men der var ikke enighed om,
hvem der skulle udarbejde et udkast til en lejekontrakt. Klubben og Idrætsrådet
fastholdt flere gange, at køber/udlejer skulle komme med et udkast, som vi
efterfølgende kunne arbejde videre med. Det nåede vi desværre ikke til enighed
om og ultimo april meddelte køber, at de ikke længere var interesseret.

Hvad kommer 2021/22 til at byde på?
Jeg håber der kommer ro omkring driften af Birken, så alle kan kigge fremad. At
der kommer styr på hestehold og opstaldning af elevhestene, så loven om hold
af heste endelig kan overholdes.
At Covid-19 må blive smittet med sig selv og forsvinde, så Birken igen kan
afholde de stævner og skabe det liv vi plejer at have.
Jeg håber, at folk vil blive bedre til at stoppe op og danner sig deres egen
mening om noget, inden man kaster sig ud i at fortælle det videre. Der snakkes
en masse om ”Birkenånden”, men hvad vil det egentlig sige og hvem husker at
være ambassadør for den?
Der er det sidste stykke tid blevet startet en del rygter om, at det er
bestyrelsens skyld, at køber sprang fra og om andre forhold på Birken. At vi

modarbejdede salget, ved bl.a. at tilbageholde informationer. Men det er
selvfølgelig nemmer at give andre skylden. Klubben har to gange i forløbet sat
foden ned og har ellers bakket 100% op om både køber og selve salget. Vi
forholdt os skeptisk, da køber ønskede indsigt i klubbens økonomi, men gav lov,
og klubben ville ikke lave første udkast til en ny lejekontrakt, for det er udlejers
opgave. Som rygter har det med, stak det helt af, uden at nogen stoppede op og
sagde hmm, kan det nu også passe. Man tog tingene for gode vare og som 1 fjer
der blev til fem høns, fik fortællingerne også et lille twist.
Man kan godt undre sig over, at hvordan kan det være, at alle bestyrelse de
sidste 9 år efter et stykke tid, er blevet stemplet som værende uduelige. Nogle
bude stoppe op og tænke sig rigtig godt om. Når én finger peger frem, peger tre
tilbage.
Så pas godt på den nye bestyrelse. Der er ingen der går ind i bestyrelsen, hvis
ikke de vil Birken. Giv dem plads og forvent ikke, at I er enige i alt hvad de
beslutter. Husk at en bestyrelse ikke er en arbejdsgruppe, som kommer
springende, så snart der er arbejdsdag eller andre praktiske opgaver der skal
løses. Bestyrelsen har også andre opgaver. Birken har 300 medlemmer, så husk
at bruge de mange forældre og bedsteforældre, der også brænder for stedet.
Tak for tiden på Birken. Den har på godt og ondt givet mange gode og lærerige
minder.
•
•

•
•

Tak til alle børn, unge og voksne der har hjulpet på banerne. Både inde
men også ude når det regnede og var møgvejr.
Tak til alle jer der har udnyttet alle lempelser af restriktionerne til at holde
stævner og andre aktiviteter og fået mest muligt ud af den enkelte
lempelse.
Tak til de ansatte der har haft et år med masker, afstand, afspritning af
rideudstyr.
På egne vegne vil jeg gerne sige tak til den afgående bestyrelse. I har
stået model til meget, men vi har kæmpet for det vi fandt mest visionært
og bedst for Birkens fremtid.
Tak for samarbejdet.

Ole S. Nielsen fra Viborg Idrætsråd tog ordet, og orienterede om arbejdet
omkring rideklubberne i Viborg Kommune, med fokus på implementering af ”Lov
om hold af heste” og økonomien i rideklubbernes drift. Her blev pointeret, at
faciliteterne skal bringes i orden nu, hvis der fortsat skal kunne hentes tilskud fra
kommunen.
Ole orienterede om arbejdet med Birkens fremtid, der fremstår lidt uklart, især
grundet de mange interessenter i sagen. Viborg Idrætsråd er dog stadig klar til
at være behjælpelige med at tilrettelægge en fremtid for klubben.
Jørgen Allentoft tog ordet og gav sin version af den verserende sag omkring
handlen.

Forskellige medlemmer udtrykte opbakning til klubben og opfordrede til at man
søger udvikling og fremtidssikring.
Formanden for Birkens Venner orienterede om den nuværende plan, hvor Marie
Allentoft bliver daglig leder. Rideskolehestene vil blive flyttet over i den bageste
stald (nuværende pensionærstald), og pensionærhestene vil kunne opstaldes i
bokse, som vil blive opsat på matriklen.
Herefter blev beretningen godkendt.

3.

Regnskabet fremlægges
Torben Balle fremlagde regnskabet, som udviser et overskud på kr. 56.234.
Der var et enkelt uddybende spørgsmål til noterne, hvorefter regnskabet blev
godkendt.

4.

Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Af den siddende bestyrelse var det kun Torben Balle, der modtog genvalg.
7 personer blev opstillet til bestyrelsen. Det blev aftalt, at de 5 personer som
modtog flest stemmer, indgik i bestyrelsen, og de 2 med færrest stemmer blev
suppleanter. Der skulle vælges 3 personer for 2 år og 2 personer for 1 år.
Bestyrelsen aftaler selv på det konstituerende møde, hvem der sidder for
henholdsvis 1 og 2 år.
Til bestyrelsen blev valgt følgende:
Martin Pedersen, Lars Forsberg, Christina Madsen, Mark Poulsen og Trine Sander.

6.

Valg af suppleanter
Som suppleanter blev valgt Torben Balle og Sascha Clausen.

7.

Valg af ungdomsrepræsentanter
Majbritt Allentoft fortsætter som ungdomsrepræsentant. Yderligere blev valgt
Tilde Dahl og Sarah Amalie Caroc.

8.

Valg af revisorer
Anette Holt og Poul Johannesen blev genvalgt.

9.

Eventuelt
Forslag fra forsamlingen om at bestyrelsesreferater kommer til at ligge
tilgængeligt på klubbens hjemmeside.
Tak og klapsalver til den afgående bestyrelse for deres arbejde, og velkommen
til den nye bestyrelse.
Desuden tak til Ole S. Nielsen for fremmødet.
Peter orienterede om, at pokalen for årets ildsjæl stadig står på hylden hos Jette
Jakobsen. Man har, set i lyset af det forgangne år med den langvarige
nedlukning, ikke fundet det formålstjenligt at uddele den ved denne
generalforsamling.
Slutteligt takkede formanden for god ro og orden.

