Årsberetning 2015
2015 har været et begivenhedsrigt år på Holmegården. Vi har blandt andet fået nye baner og stien til
skoven er blevet udbedret. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne takke naboerne langs skovstien for stor
velvilje for projekt ”mudderfri sti”. Tak til Signe for at tage initiativ til projektet, og for at tage kontakt til
naboerne. Og tak til Lars og Povl som sammen med Signe deltog i møderne med naboerne. Samt tak til Povl
for at bestille materialer og forhandle pris på maskine.
Vi håber på at lave stien færdig i løbet af foråret 2016.
I 2015 fik klubben nye bunde i ridehuset og dressurbanen. Og har derfor brugt mange penge på den post.
De gamle bunde blev genbrugt, en blev solgt og den anden kom i det lille ridehus (og folden)
Tak til baneudvalget - Margit, Line og Povl! Og til Pia for at indtræde, da Margit trak sig.
Vi håber på at banerne bliver helt klar i løbet af 2016.
Også tak til Dulle for kørsel og engagement i banerne. Tak til alle de ridende og tilskuere for at være gode til
at samle klatter op – godt gået!
Tak til Mariann, som trådte til som bogfører, mens Signe var sygemeldt.
Igen i år har klubben og Nathalie været meget aktiv med ryttermærker. Dejligt at der er så mange af vores
juniormedlemmer, som deltager. Tak for din store indsats Nathalie. I er med til at sikre at klubben kan
beholde sikkerhedscertificeringen og få kommunal støtte.
Klubben har afholdt nye arrangementer i år – militarydag og TREC-dag. Spændende med nye aktiviteter! Og
der har allerede været afholdt endnu et TREC-arrangement i 2016. Dejligt at flere medlemmer tager
initiativ!
Stævneudvalget fik afholdt 4 stævner/6 stævnedage. De er jo som sædvanligt veltilrettelagt og vel
gennemført – tak for jeres store indsats. Og som sædvanligt laver I jo stort overskud til klubben. Tak til
Annette for dit store arbejde som stævneleder, du bliver svær at efterfølge.
Tak til vores rideskoleundervisere for at de lader deres elever deltage i stævnerne, og klubben betaler med
glæde for leje af ponyerne.
Klubben var også repræsenteret ved Allerød Kommunes arrangement ”Aktiv Fritid”, hvor Povl og Bub
venligst udlånte Nipper og Benjamin til trækketure. Vi håber på at klubben kan deltage igen i 2016.
Bestyrelsen takker alle de frivillige for deres store arbejde.

