
Årsberetning 2013 

 

Klubben gik ind i 2013 med et underskud på næsten 49.000 kr.  Der var flere årsager 

til dette underskud, bl.a. havde vi 10 ledige bokse ved årsskiftet og vi havde ikke haft 

den tilgang i rideskolen som vi havde håbet på. Vi var bagud med 

huslejeindbetalingerne til godset og måtte afvente det halvårlige lokaletilskud fra 

kommunen før vi kunne betale alt hvad vi skyldte. 

 Det fik bestyrelsen til at gå i tænkeboks for at finde udveje for, hvordan vi skulle 

vende økonomien, så vi fortsat kunne drive klubben videre på forsvarlig vis. 

De mange ideer og tanker som blev diskuteret på flere bestyrelsesmøder mundede 

ud i dels nogle tiltag til besparelser, og dels nye tiltag til at øge indtjeningen.  

Som et led i besparelserne måtte bestyrelsen erkende at der ikke er råd til at have 

en lønnet underviser ansat i rideskolen, så da Henriettes mulighed for at få 

supplerende dagpenge ophørte og hun derfor ikke kunne fortsætte som underviser, 

valgte bestyrelsen at fortsætte rideskoleundervisningen med frivillig arbejdskraft i 

lighed med andre idrætsforeninger. Det er imidlertid ikke nemt at få nogen til at 

undervise gratis, så undervisningen er delt ud på få personer, hvoraf flere har andet 

frivilligt arbejde i klubben, som I ved.  Det betyder også at der ikke er de store 

muligheder for at starte nye hold op, som f.eks. springning, eller endnu et 

mikrohold, med mindre der træder friske kræfter til. Ligeledes vil vi meget gerne 

have gang i vores breddeaktiviteter igen. 

For at spare penge på foderet måtte bestyrelsen beklageligvis opsige et ellers godt 

samarbejde med ”Poppelgården” som har været vores faste leverandør af Pavo 

hestefoder igennem en årrække. Ved at købe foderet hjem fra Fleggaard, kunne vi 

trods transportomkostninger opnå en besparelse på ca. 18 kr. pr sæk foder vi køber 

selvom vi fik 15% rabat fra Poppelgården. Det kræver noget mere både planlægning, 

likviditet og tid at få foderet leveret på denne måde. 

Samtidig fandt vi det nødvendigt at reducere i antallet af rideskoleheste, idet de 

kostede mere end de tjente. At finde egnede rideskoleheste er en svær opgave, idet 

de skal være robuste både i krop og sind, og hvis rideskolehestene ikke fungerer, så 

gør rideskolen det heller ikke. 



Der blev gjort et stort arbejde for at skaffe flere elever til rideskolen i starten af året. 

Marianne gjorde en kæmpe indsats ved at køre landsdelen tynd for at hænge 

reklame opslag op, både om undervisning og om opstaldning alle tænkelige steder 

og vi sendte information ud til opholdssteder om undervisning for elever med 

særlige behov.  

Men vi må erkende at den bedste reklame vi har, er glade og tilfredse elever, som 

taler varmt om Bels heste og ponyer til veninderne og ikke mindst, at der er 

medlemmer som gerne stiller tid til rådighed til at tage af sted med nogle af vores 

ponyer i forbindelse med arrangementer som f.eks. åbent landbrug, åbent hus på 

kattehjemmet og lignende. 

Af nye tiltag kan nævnes høhotellet. I samarbejde med Ferierytter og med Anne 

Holm, som lejer sig ind i hovedbygningen på Bellingegård, hvor hun driver B&B, fik vi 

i forsommeren etableret overnatningsmulighed for både ryttere og heste, som 

ønsker at holde ferie eller weekend på stedet. Rideklubben stiller således fold med 

vand og græsning eller hø til rådighed for ferieryttere, som ønsker at ride i vores 

dejlige natur. Høhotellet blev for alvor indviet, da 4 glade turryttere fra Roskilde 

kom på overnatning.  De var vældigt begejstrede for vores dejlige område og lovede 

at komme igen til sommer med endnu flere ryttere. Vi ser det som en god mulighed 

for at trække turister til området og samtidig få en ekstra indtægt til rideklubben. 

Vi er vældigt glade for samarbejdet med Ferierytter, som er en flok meget aktive og 

engagerede piger, der brænder for at vise de dejlige ridemuligheder på Lolland-

Falster frem. 

Øvrige aktiviteter  

I det forgangne år havde vi planlagt 2 store stævner, 1 C-stævne og 1 D-stævne. D-

stævnet i foråret blev afholdt som et Cup-stævne, hvor rytterne over en weekend 

red om flotte præmier og pokaler. Det var et godt stævne med mange startende 

ekvipager. I august afholdt vi traditionen tro Falster Dressage -  et C stævne med D 

klasser, og endnu en gang havde vi påtaget os at afholde D5’s holdmesterskab. Det 

er altid et stort arbejde at arrangere og afholde så store stævner, men også en god 

oplevelse både for deltagere, tilskuere og hjælpere. Det giver et godt sammenhold 

blandt medlemmerne. Vi har også afholdt rideskolestævner, både i foråret og i 



efteråret. Men vi måtte opgive at afholde klubmesterskabet i 2013 på grund af 

andre presserende opgaver, der iblandt opstarten af den nye klubportal. 

Af mindre aktiviteter kan nævnes fastelavn, sommerfest og julefrokost, det var alle 

sammen vellykkede arrangementer som Bels venner, juniorudvalget og festudvalget 

stod for. 

Vi havde igen i 2013 et Ponygames hold med til landsfinalerne på Vilhelmsborg. Op 

til landsfinalerne havde pigerne og deres forældre ydet et stort arbejde for at tjene 

penge til deres tur. De samlede sten på markerne omkring Bellinge. Vi havde et par 

sjove og spændende dage ved landsfinalerne og pigerne klarede sig rigtigt godt. 

I slutningen af juli afholdte vi den årlige ridelejr. Der var i år 10 tilmeldte ryttere, 

som var i eventyrlandet Fantasia i 5 dage.  Det var en hyggelig lejr, hvor vi havde 

masser af aktiviteter, og som sædvanligt sluttede lejren af med opvisning og 

fællesspisning.  

I oktober have vi en hyggelig løvfaldstur, hvor skoven viste sig fra sin smukkeste 

side. Turen blev sluttet af med varm suppe i cafeen. 

Etablissementet: Vi har i 2013 ikke fået lavet større projekter på grund af 

økonomien, men der foregår til stadighed mindre udbedringer når det er 

nødvendigt. Der blev dog etableret nyt hegn omkring fold 3 og ned mod voldstedet i 

sommer. 

For første gang siden vi begyndte at wrappe de store græsfolde blev vores wrap 

ødelagt af regnen. Da der var en tør periode, fik vi det afslåede hø presset i baller og 

kørt i halmladen. Det skete takket være en stor indsat fra flere medlemmer en aften 

inden et nyt regnvejr truede. En stor del af høet måtte efterfølgende kasseres på 

grund af at det havde været for fugtigt. Tak til de der hjalp, både med at køre det i 

halmladen og til de der hjalp da det senere skulle sorteres og flyttes så vi kunne få 

halm ind. Det medførte endnu en økonomisk belastning for klubben, fordi vi måtte 

købe wrappen ude i byen. 

 

Bestyrelsen 

Det har været vanskelige vilkår for bestyrelsen i 2013. Både vores nyvalgte 



bestyrelsesmedlem, Morten Jensen, og Marianne Løjmand måtte trække sig af 

personlige årsager allerede i foråret og vi måtte indkalde begge suppleanter, Maria 

Omø og Ida Bøgelund. Da Ida i sommers blev færdiguddannet og skulle starte 

arbejde, havde hun ikke længere tid til bestyrelsesarbejdet og stod derfor kun som 

bestyrelsesmedlem af navn, så da Maria valgte at flytte sin hest ved årsskiftet, var vi 

reelt kun 3 stemmeberettigede og juniorrepræsentanten i bestyrelsen. Da vi 

imidlertid kun var 2 måneder fra den ordinære generalforsamling valgte vi at 

fortsætte.   

I år er der således 4 bestyrelsesposter, en juniorrepræsentant og to suppleantposter 

som skal besættes, så der er rig mulighed for at få indflydelse på rideklubbens 

fremtid. 

Som regnskabsfører, uden for bestyrelsen, har Kirsten Wulff siddet igennem en 

årrække – men hun ønsker nu at afgive regnskabsposten. Vi håber, at en vil melde 

sig til kassererposten i aften og takker Kirsten for den store indsats gennem årene og 

vi glæder os over at du stadig vil arbejde til fordel for klubben.  

Jette Mathiesen har lagt et stort arbejde i at søge sponsorater og fondsmidler til 

forskellige projekter i årets løb. Det udmøntede sig blandt andet i at vi fik en 

forhåndsgodkendelse fra LAG- midlerne på støtte til etablering af løsdriftsanlæg. 

Desværre fik vi efterfølgende afslag fra ministeriet. Af andre projekter kan nævnes 

nye dommerhuse, som der stadig arbejdes på i samarbejde med teknisk skole. Vi har 

fået midler fra Tryg fonden til indkøb af sikkerhedsudstyr. Stor tak til Jette. 

En stor tak til Lone, der startede i stalden i 2013. Vi er super glade for hendes indsats 

og det er dejligt med en stabil medarbejder. Desuden ved vi at vores heste altid har 

det godt og bliver passet på bedste vis. 

Hvor er vi så på vej hen? Vi har store forventninger til vores nye klubportal og håber 

på at kunne få plan og struktur på klubben ved hjælp af den. 

Klubportalen har samlet alt klubstyring i samme program, så vi nu kun har en 

administrativ indgang til både hjemmeside, medlemsstyring, opkrævninger, 

aktiviteter og regnskab. 

Den nye portal har herved også givet os en lettere adgang til kommunikation med 



vores medlemmer i det alle medlemmers oplysninger om mail og telefonnumre er 

opdaterede og vi via systemet kan sende sms’er og nyhedsbreve ud relativt hurtigt. 

Det har været et stort arbejde at få hele det nye system i gang og det har naturligvis 

også kostet en sum penge at anskaffe, men det skulle også meget gerne være en 

gevinst på den lange bane, både administrativt og økonomisk. 

Klubben skal i år re-certificeres i sikkerhed og organisation og bestyrelsen håber 

fortsat på at få tid og overskud til at få flere piktogrammer på vores tavle – gerne 

rideskole- og stævnecertificeringerne. 

Vi vægter sikkerheden meget højt, hvilket er en medvirkende årsag til at vi har 

igangsat ryttermærkeundervisning her i foråret. Alle forældre opfordres kraftigt til 

at tilmelde deres børn til sådanne aktiviteter. Klubben har ingen fortjeneste af 

ryttermærkeundervisningen, idet vi finder det vigtigt at alle har råd til at deltage. 

Derfor varetages undervisningen også af frivillige. 

I år kan Bellingegård Sportsrideklub fejre 30 års jubilæum. Vi håber at alle vil være 

med til at fejre klubben og modtager gerne ideer og ikke mindst hjælp til hvordan 

det skal gøres 

Der skal ikke herske tvivl om, at vi rigtigt gerne vil vores rideklub. Vi ønsker at se den 

blomstre og vi ønsker at skabe masser af aktivitet og gode oplevelser for både store 

og små medlemmer af Bels. Men vi må også se i øjnene at vi KAN ikke alene. 

Bestyrelsen har brug for friske kræfter, som har lysten og modet til at bringe 

klubben videre. Vi håber at disse kræfter er til stede her i aften og at I er parate til at 

tage et medansvar så klubben fortsat kan drives videre også i årene fremover. 

 

Med håbet om en positiv udvikling og godt sammenhold i 2014 vil jeg hermed 

afslutte årsberetningen for 2013.  

På bestyrelsens vegne 

 Tina og Lone 


