
Beretning for 2019 

 

Generalforsamlingen i februar 2019 blev et vendepunkt i Thyholm Rideklubs 
historie… Klubbens lejekontrakt blev sagt op efter 44 år på samme adresse.                                                   
Selve generalforsamlingen var en rodet og ufin en af slagsen og resulterede i en 
ekstraordinær generalforsamling. Her gik 4 af de 5 eksisterende 
bestyrelsesmedlemmer og 4 nye bestyrelsesmedlemmer tiltrådte. 

Vi, den nye bestyrelses vision var som udgangspunkt at få ryddet op, afsluttet 
lejekontrakt og få flyttet klubbens ejendele og herefter køre klubben videre som 
”skuffeklub” med medlemskab i Dansk Rideforbund, så der stadig kunne startes 
stævner for THR. 

Vi drøftede planen med Søren fra Struer Kommune – og det syntes han var en 
meget dårlig idé… Citat fra Søren: ”Thyholm har da brug for en rideklub”. Så vi kørte 
hjem igen, med nyt mod – Thyholm Rideklub skulle drives videre og bestå! 

Herefter gik jagten ind på at finde egnede lokale og hal – flere muligheder blev 
drøftet og tjekket ud. Vi blev enige om at spørge Rikke & Martin. Og de sagde JA!!! 
Så blev Søren fra Kommunen hevet til Thyholm og han syntes godt om forholdene 
og inden for 14 dage var planen godkendt ved byrådet.  Så 1. oktober kunne 
Thyholm Rideklub starte op den nye adresse. Først blev bandereklamerne sat op, 
siden bogstaver og her for kort tid siden blev bunden frisket op med nyt træsold. Et 
vandingsanlæg er indkøbt og forventes at blive installeret snarest. 

Vedr. arrangementer startede vi med åbent hus d. 2. november med 
Formiddagskaffe og hjemmebagte boller, Frokost med muslinger og 
eftermiddagskaffe med kage. En velbesøgt og hyggelig dag og endnu engang tak for 
gaverne. Og tak til Vildsund Blue og Spar for muslinger og sodavand. 

Fremtiden vil byde på flere forskellige kursuser, senest har Hanne lige afholdt et 
massage/afspændingskursus.  

Ang. undervisning har vi ikke planlagt noget, så der masser af ledig tid i hallen.  

Til bestyrelsen: Karina, Hanne, Mai-Britt og Gert – Tak for samarbejdet. Det var 
noget af en bakke vi skulle op ad – MEN vi gjorde det… 

Jeg håber at Thyholm Rideklub består mange år endnu   


