Holmegårdens Rideklub - årsberetning 2013.
2012 – God opbakning om kurser og lang proces med forbedring af springbane
2012 blev et år med lidt blandede oplevelser. Der blev afholdt flere gode kurser hvor medlemmer
kom hinanden lidt mere ved og klub ånden blev lidt mere utalt. Yderligere fik vi afviklet 4 gode
stævner i både dressur og springning som vanligt. Af de lidt mere negative oplevelser kan nævnes
den lange proces med at få springbanen gjort brugbar til stedets springryttere og til afholdelse af
vores stævner.

Aktiviteter
For rideskole juniorrytterne har klubben stået for årets holddressur stævne og juleafslutning og har
ligeledes givet tilskud til de medlemmer som deltog i efterårsaktiviteterne i rideskole regi. Der var
cirka 65 ekvipager til start i årets holddressur stævne som blev afholdt med succes med opbakning
fra en lille gruppe af rideskole forældrene.
I 2012 har klubben stået for dressurkursus ved Lisbeth Sejerskilde, kursus ved hestefysioterapeut
Claus Toftegård og programridningskursus ved Anne-Mette Binder. Disse kurser var primært
henvendt til vores private dressur ryttere.
Klubben arrangerede med hjælp fra springryttere kursus ved Lars Terkildsen i efteråret. Klubben vil
meget gerne imødekomme arrangering af andre springkurser i 2013.
Vi afholdte i december måned en klubaften for at få medlemmers input på forslag til
arrangementer, generelle spørgsmål og ris og ris til bestyrelsen. Denne forslags liste ligger på
vores hjemmeside. For at få disse aktiviteter afviklet har klubben brug for frivillige til at drive dem.
Uden frivillige hjælpere - ingen arrangementer. Bestyrelsen ligger i forvejen mange kræfter i at
drive rideklubben hvorfor det ikke også kan forventes at denne skal kunne drive arrangementer
ved siden af. Bestyrelsen henstiller derfor til at medlemmerne engagere sig og at den nye
hjemmeside fremadrettet vil blive brugt som den nye medlemsplatform i forbindelse med
kontingent betaling, tilmelding og betaling af arrangementer og til at se opslag om arrangementer
og andre særlige forhold.

Stævner
Vi afholdte vores 2 springstævner og 2 dressurstævner i 2012 problemfrit. Efter meget tid og
besvær prøvede vi at løse springbanens dårlige bundforhold med et lag flis. Det hjalp og
springbanen har været brugbar siden.
2012 bliver også det sidste år med vores trofaste stævneleder Ulla Joranger og i 2013 skal der
nedsættes nyt udvalg for at vi kan få afviklet stævner. Ved klubaften meldte et par medlemmer sig
til stævneudvalget og processen med at få udpeget stævneleder og stævneudvalgsformand har
været i gang i februar. I søndags, d.24. februar blev der afholdt stævneudvalgsmøde, hvor Birgitte
Thomsen blev valgt til formand for stævneudvalget og der blev besluttet at afholde de sædvanlige
4 stævner - 2 stævner i maj/juni og 2 stævner i september.
Holmegården stillede igen i år med hold til distriktsmesterskaberne i dressur. I år dog kun et
hestehold, da vi ikke havde nok pony ryttere på det givne dressur niveau. Det er en hård
konkurrence hvor vi desværre heller ikke i år kunne tage en af sløjferne med hjem.
Materiel/Udstyr
Springbanen gav bestyrelsen hovedgrubler da den ikke virkede optimalt selv efter den havde haft
tid til "at sætte sig" og fået masser af vand over vinteren. Efter flere korrespondancer med
entreprenøren hvor de kom og rettede og fjernede toplag måtte vi sande at der skulle en anden
løsning til. Vi lagde flis i springbunden og det tog ikke lang tid før den havde den ønskede faste
med fjedrende bund.
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I år afholdt vi sædvanligvis 1 arbejdsweekend i maj og 1 arbejdsdag i oktober. Fremmødet til
forårets arbejdsweekend var ikke stort, men de få der var mødt op fik dog malet springmateriellet
og fik beskåret de vildfarne grene som var i umiddelbart højde med ryttere og heste på
ridecenterets område og stien til skoven. Vores arbejdsdag i oktober var imidlertid en anden
historie. Mange var mødt op og springmateriellet blev hurtigt båret indendørs og de frivillige
fjernede også ukrudt rundt om dressurbanen. Bestyrelsen havde ikke planlagt at flere opgaver
skulle løses, da vi halt om halt forventede samme lille fremmøde som i foråret. Rideklubben
introducerede ny hjemmeside i januar og som vi håber mange af jer har stiftet bekendtskab med i
form af oprettelse af profil samt registrering af kort oplysning til næste års kontingent opkrævning.
På denne har vi en eventliste hvor blandt andet arbejdsdagene vil stå anført. Meningen er at man
skal logge ind med sin profil og tilmelde sig arbejdsdagen. På den måde er det meget nemmere for
bestyrelsen at planlægge hvor mange opgaver vi regner med at kunne løse samt indkøb af f.eks
maling og mad.
Vi havde en meget blandet sommer med perioder med regn og perioder med meget tør vejr. Det
tørre vejr gør den udendørs dressurbane meget hård, hvorimod meget regn gør den god at ride på.
På den måde er ridebanen ret svær at passe, men vi lagde et ekstra lag grus på for at den ikke
blev så hård. Det er planlagt at der skal gummikugler på i foråret 2013 for at underlaget igen bliver
fjedrende.
I efteråret fik ridehuset udskiftet sin bund. Der er gradvist blevet lagt mere grus i bunden efter
ridning har stabiliseret det første lag grus. Der skal lægges mere grus på og afsluttes med flis. Den
proces er stadigvæk i gang. Allerede nu virker behovet for at vande bunden mindre. Vi kan håbe
på at den antagelse holder stik når vi kommer til sommer sæsonen.
Klubbens rolle og økonomi fremover.
Allerød kommune nedsatte klubbens aktivitetstilskud i 2011 og indførte en 50% regel som betød at
klubben kun kunne opnå aktivitetstilskud hvis 50% af vores juniorer var Allerød borgere. Vi fik
dispensation sammen med de resterende sportsforeninger der også er ramt af reglen. I 2013 skal
vi også søge om dispensation for at modtage aktivitetstilskuddet og derfor er der også udarbejdet
to budget forslag - 1 med tilskud og 1 uden tilskud. Afklaring og udbetaling af dette tilskud sker i
maj hvor vi så vil vide hvilket budget der er relevant i 2013. For at kunne få aktivitets tilskuddene
kræver det også, at vi har aktiviteter drevet af klubben for junior og ungryttere – hvilket kræver
tilstrækkeligt med drivere.
Lokaletilskuddet forventer vi ikke bliver yderligere nedsat, da dette tilskud allerede er beskåret
kraftigt. Men situationen er at vi modtager mindre i tilskud end vi betaler i husleje og derfor er det
begrænset hvad klubben kan bidrage med i forhold til større vedligeholdelse. Vi budgetterer som
sagt kun med mindre vedligeholdelse på dressurbanen, da spring og ridehus bundene er meget
nye.
Bestyrelsen
I år har vi udskiftning i bestyrelsen hvor klubben skal have ny formand og ny suppleant.
Bestyrelsen har forslag til hvem der skal udfylde disse poster. Dette kommer vi til senere på
agendaen.
Bortset fra ved stævnerne er bidragsniveauet fra medlemmer uden for bestyrelsen stadigvæk ikke
så stort. Nu da vi har modtaget forslag og ønsker til arrangementer håber vi at dem der har
kommet med disse også vil hjælpe med at arrangere og afvikle disse.
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