
Formandens beretning. 

Bestyrelsens arbejde har i høj grad være præget af at få en ny lejekontrakt for OD på plads. Som 

udgangspunkt har det været udlejers marked. Vi har ikke følt, at der er blevet taget hensyn til at vi er en 

forening da lejeniveauet blev sat, men at vi er blevet sidestillet med almindelige erhvervsdrivende. 

Vi har været ca. 7 måneder om at få det hele på plads, Gentofte Ejendomme startede med at præsentere 

os for en regning på omkring 1,2 mil ex. moms, der skulle dække efterslæb for manglende vedligeholdelse 

af OD. Heldigvis har Mette haft så meget styr på vores bygninger at næsten alle punkter på listen kunne 

afvises. Tilbage står der forskellige malerarbejder som vi skal have udført på næste arbejdsdag den 27. 

april.  

Vores husleje stiger fra 84.000 til 482.689, med en indfasningsperiode på 2 år. 

2019:  331.589,- 

2020: 407.139,- 

I de senere år er antallet af bokse til udlejning faldet fra 55 til 48.  

Vi havde en ekstraordinær generalforsamling i november, hvor vi blev enige om af forhøje bokslejen p.g.a 

stigende pris på foder. 

Der mangler stadig at blive indleveret underskrevne bokskontrakter til Mette.  

Personale: 

Vores staldpersonale består pt. Af Vitas, Maria, Kajus og Danguole. Kajus har valgt at stoppe til sommer, så 

vi skal derfor ansætte en eller flere nye medarbejdere. Personalegruppen overvejer hvordan stillingens 

timer og dage skal ligge. 

Vi har brug for afløsere ved sygdom. Da det er en lille personalegruppe, er det svært at skulle dække ind for 

hinanden. Man må gerne melde ind, hvis man har tid og lyst til af være afløser.  

 

Bygninger. 

I sommerferien har vi fået bygget rideskolestalden om, så den nu opfylder hesteloven. Det har samtidig 

betydet at vi har måttet skære ned på antallet af opstaldere da der efter ombygningen er plads til færre 

heste i rideskolestalden.  

Vi havde håbet, at vi i samme omgang kunne får skiftet inventaret ud i Westernstalden, men det har vi 

desværre ikke haft råd til. Det mest nødvendige er blevet repareret. Vi har dog fået skiftet vinduerne så 

også denne stald opfylder hesteloven. 

Kommunen vil opføre et nyt saddelrum og værksted forlængelse af rideskolestalden i sommerferien. Vi 

kommer til at afdrage på det herefter.  



Vi har nu fået installeret LED lys alle steder på OD. 

Der er kommet låge ved nedkørslen til Ordrupdal, så ingen heste slipper ud selvom de skulle være kommet 

ud af deres boks. 

I sommerferien bliver vores utætte kloakrør repareret og har kommunen lovet, at de vil lægge ny asfalt på 

hele OD samt rette op på brostenene. Ved denne lejlighed kommer den ledning, der hænger over 

gårdspladsen til at blive lagt ned under asfalten og der vil blive lavet afløb under vandhanen på Femstalden. 

På fold 1 og på ridebanen er der blevet lagt ”dansegulv” til heste. Dansegulvet består hårde plastic 

kassetter der skulle sikre bedre afvanding af sandet. 

Hvis dansegulvet kommer til at virke så godt som vi håber, vil det blive udbredt til alle folde efterhånden 

som vi får råd til det. 

I det kommende år vil vi undersøge hvordan vi kan etablere bedre belysning på ridebanen. 

For at skabe aktiviteter for hestene når de er på fold er der lagt en masse træ ud som hestene kan gnave i.  

Vi går snart i gang med et forsøg om at tilbyde wrap på foldene. Det kommer til at være foderkasser med 

slowfeedernet. Kommer det til at lykkes, er det planen, at hestene har wrap på foldene hele dagen. De vil 

så også kunne stå ude i længere tid, og indlukning vil kunne komme til at blive kl 20 i stedet for. 

Fodermængden i boksene vil dernæst komme til at blive indpasset efter, hvordan hestenes foderstand 

bliver efter denne større tilgængelighed til wrap i løbet af dagen.  

Heste: 

Vi mangler leverandører af gode rideskoleheste, hvilket hæmmer os i at kunne sælge de af 

rideskolehestene der står på tur til at blive solgt. 

Undervisning/ ridning:  

For tiden har vi 7 faste undervisere på vores ridehold: Mette, Henrik, Alexandra, Patricia, Naja, Emma og 

Kamille. Susanne og Christine Loke er afløsere.  

Af eksterne undervisere har vi Nina Rasmussen, Ditte Søborg og Amalie san Pedro. 

Rasmus Møller 1 gang og Søren Madsen 3 weekender og eyfjølur en weekend 

Som noget nyt, kan klubben tilbyde klip af hest. Det kan bookes via vores hjemmeside efter man har lavet 

en aftale med Maria. 

 

Aktiviteter: 

Grundet ombygningen af rideskolestalden og westernstalden har vi ikke haft arbejdsdag i det forløbne år. I 

stedet har vi i år 2 aktivitetsdage. 1. aktivitets dag er den 27. april og næste er den 14. september. 



 

 

Ridestævner: Et i juni, der både var for rideskoleryttere og privatryttere.  

Rideklubben havde i september 35-års jubilæum, hvor Hans Toft kom og var med til at indvie den 

ombyggede rideskolestald. Ellers blev dagen fejret med Kage-og kaffebod, loppetorv, rideopvisning, 

trækture.  Desuden kom Tania Højvang og gav en lektion i indparkering af hest. 

28. oktober Halloween 

Juletræsfest for alle. 

Diverse: 

Vi er i øjeblikke ved at finde ud af hvordan vi kan opdele Ordrupeng i mindre stykker, så hver fold får sit 

stykke 

Vi mangler ryttere til at tage ruter til Hjerteforeningen Landsindsamlingen 28/4-2019. Det drejer sig om 

små ruter hvor man går (ikke løber) og samler ind. Indtil videre er der 3 tilmeldte ud af 350 medlemmer. 

Hvis der er stemning for det griller vi, når vi er retur fra ruterne. Hvis vi tager 15 ruter, vil vi få en 

hjertestarter. 

For at fremme det sociale liv kan klubbens medlemmer, efter aftale med Mette, overnatte i rytterstuen. 

Men det er på forældrenes ansvar, ligesom al anden færden på OD for unge under 18 år, og vi kan ikke 

påtage os noget pædagogisk ansvar udover undervisningssituationen. Vi vil selvfølgelig reagere hvis vi selv 

oplever at reglerne bliver overtrådt eller får det fortalt, så vil forældrene blive kontaktet. 

 Vi er mange der kommer her og rider og hygger sig med hinanden efter arbejde eller skole, og husk at vi 

alle sammen har et ansvar for at OD er det rart sted at være.  

 

  

Husk de to arbejdsdage 27. april og 14. september 

 


