Årsberetning for året 2013

2013
Året 2013 blev året hvor klubbens medlemmer har haft stor indflydelse på afholdte kurser og
aktiviteter. Et stævneudvalg blev dannet af frivillige medlemmer og fik afviklede stævner i både
dressur og spring. Efter vores klub aften blev også et ryttermærke udvalg nedsat, med et hold
engageret forældre til nogle af vores ponyrytter, de er klar med afholdelse af kurser i 2014. På den
lidt mere negative side har vi haft problemer med bunden i ridehuset, som synes at være bedre
styr på nu.
Aktiviteter
For rideskolen har stævneudvalget stået for årets holddressur, der forløb rigtig godt med
opbakning fra pårørende.
2013 har stået på mange kurser i både spring og dressur men også i Horsemanship. Der nævnes i
flæng: springkursus hos Lars Therkildsen, dressurkursus hos Michala Damm – Frydenberg,
Lisbeth Seiserkilde. Hestemassage ved Stephanie Bergquist samt et velgørenhedsstævne med
indsamling til Ronald Mc ‘Donald fonden. Fælles for alle kurserne er, at det er klubbens
medlemmer der har arrangeret, således håber vi at opfylde medlemmernes ønsker for diverse
aktiviteter. Vi håber det fortsætter i det nye år og kan allerede se året starter godt.
Af de mere sociale arrangementer var der tag-en-ret med aften, der byd på hyggeligt samvær og
lækker mad. Et foredrag for vores yngre medlemmer om Danish Horse College og stedets mange
muligheder. I efterårsferien bød klubben på en tur til Odense hvor ridning i høj kvalitet kunne
opleves, til årets JBK show. For medlemmer under 25 år var turen gratis og for medlemmer over
25 år var turen frem og tilbage betalt. Dette betød at en del yngre medlemmer deltog og det blev
en dejlig tur.
Bestyrelsen afholdte igen i år en klubaften for medlemmer, for at få input, forslag til arrangementer
samt generelle spørgsmål og ris og ros til bestyrelsen. Under mødet var der mange forskellige ting
oppe og vende. Blandt andet klubbens hjemmeside der meget rodet og medlemmer synes den er
svær af finde rundt i. Bestyrelsen vil meget gerne gøre hjemmesiden mere brugervenlig, men da
dette er et stort stykke arbejde at vedligeholde den, samt opdaterer, henstiller bestyrelsen frivillige
til at løftet dette i samarbejde med bestyrelsen. Bunden i ridehuset har også været utilfredsstillende
hen over efteråret og vinteren, men der arbejdes på den i samarbejde Poul og Leif Sørensen, og
den er blevet bedre. Da der var ønske om afholdelse af ryttermærker for medlemmer, trådte en lille
gruppe af ponymødre til og de er nu klar til afholdelse af mærkerne her i 2014.

Stævner
Der blev afholdt 2 dressurstævner og 2 springstævner af stævneudvalget. Alle med god tilslutning
og i god klubånd. Stævneudvalget er allerede i gang med dette års stævner og datoerne er sendt
til DRF for godkendelse. I forbindelse med vores stævner har vi modtaget en klage fra en beboer,
der blev udarbejdet en redegørelse for brug af musik/lyd anlægget. Højtalerne blev vendt væk fra
beboelsesområdet. Det betyder vi kun må bruge musik/lyd anlægget i tidsrummet 9-18 i
weekender. Vi venter stadig svar på vores redegørelse, men det vigtigt at påpege kommune har
stor forståelse for nødvendigheden af anlægget og vi har ikke fået et egentlig påbud.
Materiel/udstyr
Klubben afholdte også to arbejdsdagen, en i foråret og en i efteråret. På arbejdsdagen i foråret var
der rigtig mange fremmødte og vi kunne få malet alle spring, samt hegnet rundt om den udendørs
dressurbane. Barrieren i ridehuset blev spulet ned og malet og andre små ting blev ordnet. Solen
var med os og det blev en rigtig hyggelig dag. Arbejdsdagen om efteråret var fremmødet knap så
godt og det blev til rengøring af publikumspladsen i ridehuset samt indtagning af spring. Vi vil
derfor gerne opfodre medlemmer til at tilmelde sig arbejdsdagene så vi kan holde vores materiel
vedlige.
Sommerperioden var meget blandet med vejret og i perioder havde vi meget regn, mens der i
lange perioder var meget tørt. Det meget tørre vejr gør udendørsbanen meget støvede og derfor
blev det besluttet, at holde ridehuset støvfrit. For at holde ridebanen god og affjedrende blev der i
efteråret lagt et lag grus på.
Klubbens rolle og økonomi fremover
I 2013 fik vi dispensation til vores aktivitets tilskud, da medlemsdelen der bosat i Allerød var under
kravet om 50 %. Dette må vi også søge igen i år, hvilket gør der udarbejde to budget forslag.
Afklaring og udbetaling sker i maj, så her vil vi først vide hvilket budget der relevant i 2014.
Lokaletilskuddet forventes næsten uændret da dette regnes bagudrettet. Vi betaler stadig mere i
husleje end vi modtager i tilskud, dette betyder det er begrænset hvad klubben kan bidrage med i
forhold til større vedligeholdelse.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har lagt meget arbejde i at få medlemmerne til at oprette sig via vores hjemmeside. I
den forbindelse har vi haft en del udfordringer, men det skulle være på plads nu. Vi ser gerne at
dem der endnu ikke har tilmeldt sig hjemmesiden gør det snarest. I år har vi udskiftning i
bestyrelsen hvor klubben skal have ny kasser, bestyrelses medlemmer samt suppleanter. Flere af
posterne er der fundet kandidater til. Dette kommer vi til senere på agendaen. Ydermere skal der
vælges en ny revisor, som der også er en kandidat til.
Bestyrelsen er generelt godt tilfreds med den store frivillige indsats fra medlemmer, og håber vi
også kan få løftet de sidste opgaver som f.eks. hjemmesiden.

