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Årsberetning 2015 
Hvert år når vi skal forberede generalforsamlingen og begynder på årsberetningen bliver vi lige overraskede 

over, hvor meget der egentlig er sket i årets løb og hvor mange emner vi har vendt og diskuteret.  Det er 

derfor en umulig opgave at nævne det hele, men vi vil forsøge at give et overblik over året der er gået: 

Bestyrelsesarbejdet: 

Den nyvalgte bestyrelse fortsatte bestræbelserne på at gøre klubbens mange forskellige aktiviteter 

bæredygtige, både med hensyn til indhold og økonomi. 

• Elevskolen: For at det ikke skulle blive dyrere at gå til ridning i rideskolen, valgte bestyrelsen at 

fortsætte med frivillige ulønnede undervisere og hjælpere. Det fungerer rigtigt godt og giver alsidighed 

i undervisningen. Der er kommet godt gang i mikroholdene, som er blevet så populære at vi i øjeblikket 

har venteliste.  Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle underviserne og ikke mindst hjælperne 

for indsatsen. Hvis der sidder en eller flere som har lyst og mod på at lede eller hjælpe på et mikrohold, 

så hører vi gerne fra jer. Tina og Lone tog træner 1 uddannelsen i Dansk Rideforbund i foråret ’15, det 

var bl.a. et krav for at opnå elevskolecertificeringen, men det gav også et frisk pust til undervisningen 

og der blev hentet en masse inspiration med hjem til de øvrige undervisere. Tanken var at vi skulle 

holde jævnlige undervisermøder, men indtil nu er det kun blevet til et enkelt møde. Underviserne er 

heldigvis gode til at trække på hinandens erfaringer hen ad vejen, da vi tit snakker om undervisningen 

når vi mødes i klubben. 

• Aktiv sommer: Michael, Jane og Lone arrangerede aktiv sommer aktiviteter i 4 uger af sommerferien 

godt hjulpet af mange af vores dejlige juniorpiger og enkelte voksne. En stor tak til alle jer der gav en 

hånd med. Det er en meget vigtig sommeraktivitet, som vi gerne vil bibeholde, da det gav et tilskud til 

klubben på rundt regnet 17.000,- kr. og nye elever i rideskolen. 

• Opstaldning: gennem et par måneder hen over sommeren arbejdede bestyrelsen ihærdigt med et nyt 

opstaldningskoncept, hvor hestevelfærden blev prioriteret højt. Der blev derved indført minimum 

foldtider og ændret i ydelserne, så ejerne nu selv skal købe krybbefoderet, mens wrap og frøgræs 

indgår i opstaldningsprisen. Det nye opstaldningskoncept trådte i kraft i august. 

Hestehold 

Rideskolen har sagt farvel til Balder og Pretty som blev solgt, da de ikke egnede sig som elevheste. Vi 

byttede dem til Bobby, som heller ikke var stabil nok til rideskolen og derfor blev byttet til Aske, som vi 

netop har solgt til Caroline. Da de øvrige elevheste, Movie, Minimax og Luna har været skadet i en 

længerevarende periode og der var mangel på 3’er og 2’er ponyer til de mindre elever, måtte bestyrelsen 

kort før jul investere i 3 ponyer, Lady, Lucky og Oliver. Vi har samtidig været heldige at låne to dejlige heste 

til rideskolen, Cassandra der i daglig tale kaldes Frede til de store piger eller voksenryttere og Bailey, som er 

en dejlig stabil pony til de lidt mindre elever. Så lige i øjeblikket er behovet for rideskoleheste dækket. 

Der er også sket udskiftning blandt opstalderne. I juni valgte bestyrelsen at opsige 

opstaldningskontrakterne på to heste, Liam og Chilli. Kosak og Keepers ejere valgte at flytte hestene 
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samtidig, og kort tid efter måtte Hanne tage afsked med Maud, der aldrig blev rengående efter en 

foldskade og i november måtte Sputnik herfra 24 år gammel. 

I årets løb har vi så sagt goddag til privathestene Bijou, Waliq, Sejt, Armani, Roden, Ingo, Santana, Star og 

Bellis.  Tak fordi I har taget godt imod dem og deres ejere. 

 Det er så rart at se folk hygge sig med deres heste og sludre sammen på staldgangen og fornemme den 

gode stemning. Lad os fortsat værne om den og tale med hinanden og ikke om hinanden. 

 Etablissement:  

• Stalden: Da vi indførte det nye opstaldningskoncept, som bl.a. kræver at hestene får mindst 6 

timers foldtid, var det nødvendigt at dele staldmesterens mødetid op, så der skulle mødes to gange 

dagligt. Af økonomiske årsager var vi samtidig nødt til at sætte timetallet ned, da vi havde en del 

tomme bokse.  Lone valgte derfor at opsige sin stilling og 1. september startede Paw i stalden. Han 

har god hjælp i stalden af Louise  

• Cafeen: I november gik en flok entusiastiske medlemmer i gang med at friske cafeen op under 

ledelse af Ann-Dorte og Jesper. Der blev både malet og lagt nyt gulv og den ny renoverede cafe blev 

indviet til vores hyggelige julestævne.  

• Når stalden er fyldt, er der ikke plads til at alle pensionærer og parter har store skabe stående i stor 

stald, så Paw er ved at bygge en skabsvæg. Tanken er at pensionærer og parter får et skabsrum 

hver, hvor de kan opbevare de ting, de bruger til hverdag. Har man behov for at opbevare mere 

end der er plads til i skabsrummet, er man velkommen til at have et skab stående i hørummet. 

Man skal dog stadigvæk huske, at Bellingegård ikke er et opbevaringssted for ting, der kun bruges 

et par gange om året. Når vi har stalden fyldt, bliver vi meget hurtigt klemt på opbevaringsplads.  

• Ridehuset: i efteråret fik vi kørt nyt flis på i ridehuset. Det lettede meget på bunden, som 

efterhånden var blevet meget fast. Bunden holder længere hvis den bliver passet. Vi opfordrer 

derfor atter alle brugerne af ridehuset til at fjerne hestepærer efter sig. Det gælder især 

privatrytterne, da underviserne altid fjerner klatter efter holdene. 

• Vores sidste nyanskaffelse er en ny springbane. Det er mange år siden at vi her tilgodeset vores 

springryttere. Vi havde fået bevilget halvdelen af udgiften fra kommunens pulje til ekstraordinære 

materialer allerede i 2011, men har først nu fået råd til selv at betale den anden halvdel af udgiften. 

Pas godt på de nye spring. De skal holde længe. 

Aktiviteter:  

Vi har naturligvis afholdt de velkendte aktiviteter: Stævner, elevstævner, ridelejr, klubmesterskab og så 

videre, og i år havde vi flere nye aktiviteter på programmet: 

• Jane lagde et kæmpe arbejde i at planlægge og organisere afholdelsen af ridehusbanko i starten af 

september. Forberedelserne var mange, der blev brugt mange timer på at samle sponsorgaver, 

dele flyers ud og få styr på alle de mange opgaver der skulle lykkes for at arrangementet kunne 
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løbe af stablen. Vi havde en meget hyggelig aften, selvom vi kunne have ønsket et større 

fremmøde. 

• Anna planlagde afholdelsen af klubbens første TREC-stævne. Hun arrangerede TREC- træninger i 

weekenderne op til stævnet, men desværre måtte stævnet aflyses fordi der kom så meget regn i 

ugen op til stævnet, at det blev for farligt at gennemføre terrænridningen. Det var meget ærgerligt, 

men vi håber at der er medlemmer der har lyst til at arrangere et TREC-stævne igen i år. Det var et 

super godt initiativ. Stor tak til Anna for indsatsen. 

I den sidste tid har vi desværre været ramt af hændelser, som ikke har været så rare. Der er medlemmer 

som har mistet ejendele, klubben har fået stjålet foder og der er også forsvundet udstyr i elevskolen. Derfor 

har bestyrelsen besluttet at opsætte overvågningskameraer. Det har været en svær beslutning at træffe, 

for det er mange etiske overvejelser forbundet med at sætte kameraer op. Det er vores ansattes 

arbejdsplads og mange menneskers fristed. Tanken om at blive overvåget er ikke så rar. Men en 

tungtvejende grund til, at vi besluttede at sætte kameraer op er hensynet til hestene. Der kommer flere og 

flere historier på de sociale medier om heste der bliver stjålet eller mishandlet. Med overvågning af 

staldene håber vi, at det vil forebygge såvel tyverier som overgreb på vores dyr. Systemet er indrettet 

sådan at det kameraerne optager, bliver lagret på en harddisk og det vil kun blive gennemset, hvis der sker 

noget. I behøver ikke være nervøse for at vi sidder derhjemme og kigger på, hvad I har lavet i dagens løb og 

det bliver heller ikke lagt på FB som Paw var nervøs for. 

 Perspektivering:   

Der er en god stemning i klubben for tiden. Vi har medlemmer som med liv og sjæl går med i klubarbejdet 

og dermed er med til, at løfte klubben videre.   

Jesper har undersøgt mulighederne for at skifte alle vores lysstofrør ud med LED-lys, Marlene er i gang med 

at søge sponsorater, Morten har påtaget sig ansvaret for at vores maskiner virker, Marie er trådt ind i 

stævneudvalget og underviser om onsdagen, Malene hjælper med rideskolehestene når vi har brug for det, 

underviser et torsdagshold og hjælper på mikroholdene. 

 Jane, Henriette, Susanne og Bettina er i gang med ar arrangere loppemarked som løber af stablen d. 9.4.   

Endnu en gang må vi rose vores juniorpiger, som hjælper på rideskoleholdene. De gør et godt stykke 

arbejde og er nødvendige for, at vi kan have mikro- og introhold. 

Det er svært at nævne alle ved navn, men I skal vide at der sættes pris på alle frivillige kræfter, store som 

små opgaver, hvad enten man tømmer en trillebør, underviser på et hold, griber en kost, passer en syg hest 

eller andet der kommer det gode klubliv til gavn. 

Hvis der fortsat skal satses på frivilliges indsats, er det vigtigt at alle klubbens medlemmer bakker op om de 

frivilliges indsats. Det er ikke særligt sjovt at lægge mange timers frivilligt arbejde i klubben, hvis man ikke 

kan se resultater i form af forbedringer eller nye tiltag i klubben men i stedet skal bruge de opsparede 

midler på overdrevent brug af halm, frøgræs, strøm, vand eller reparationer og indkøb, som kunne være 

undgået hvis alle passede på klubbens ting. 
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Som bestyrelse skal vi hele tiden tage hensyn til alle de forskellige medlemmernes interesser. Vi har vores 

pensionærer, som er en meget lille del af vores medlemsskare, men som bruger mange timer på stedet og 

derfor er meget synlige i hverdagen. Herudover har vi også ryttere, der har deres heste hjemme og vi har 

vores største medlemsgruppe, som er vores elever i rideskolen. 

Det kan være svært for bestyrelsen at være sikre på, at vi vægter de ting som I medlemmer finder vigtigst at 

vi arbejder videre med, så vi vil gerne slutte med at opfordre jer til, at komme med input i aften. Vi er sikre 

på at I sidder med mange gode ideer.  

Ordet er hermed Jeres. 


