
Formandens beretning 9. marts 2020. 

I det forløbne år har vi for alvor skullet vænne os til en helt anden økonomi. Vi har kun anvendt 
penge til det allermest nødvendige. Mange af de projekter vi har ønsket at gennemføre, er blevet 
sat på ”Standby” indtil videre. Det gælder f.eks. bedre lys på vores udendørs ridebane, som vi er 
mange der havde håbet kunne være etableret inden vinteren. I den gamle bestyrelse har vi taget 
hul på opgaven med at finde fonde mv. som vi kan søge til vores projekter. Der foruden lys på 
banen også omfatter:  
Lovliggørelse af medarbejderlejlighed, skygge på sandfoldene, nye bokse i westernstalden, 
dansegulv på folde, nye hegn på sandfoldene, tag over redskaber til traktor, afskærmning så sand 
fra foldene ikke skrider ned i mosen. 

 
I sommerferien har kommunen rettet lidt op på gårdspladsen og vi har fået en brønd under 
vandhanen på gårdspladsen. Desuden er kloakrørene under gårdspladsen rettet op. 
 
Fodring på foldene har vist sig at være en rigtig god ide som vi vil fortsætte med.  
 
I løbet af året har rideskolehestene Hersir, Refur, Rispa og Gæfa fået nye ejere og vi har købt Frigg, 
Fala og Grasa 
I øjeblikket har vi kun Mysla til salg. 
Det har være rigtig godt for vores rideskole at kunne holde weekend i krattet. Desværre er der nu 
så vådt at vi har fået besked på ikke at anvende foldene. Der har fået os til at overveje om vi skal 
sige vores lejemål af foldene i krattet op eller om vi skal bede naturstyrelsen om en væsentlig 
reduktion af lejen. 
 
Alexandra har fået en lille dreng og er derfor stoppet som underviser. Henrik har gået ned i tid. 
Caroline er startet som underviser. 
 
Af eksterne undervisere har Nina Jacobsen, Stephanie Philip Nielsen, Ditte Søborg og Caroline 
Storch. 
 
Vi har haft forskellige arrangementer i årets løb: Første hjælp til heste, Sommerstævne (hvor vi 
gerne ser flere voksne ryttere), juletræ med borgmesteren, Fællesspisning og fælles julefrokost og 
fastelavnsfest med hjemmebagte fastelavnsboller. 
 
Vi har også haft 3 weekend kurser med Søren Madsen. 
 
Vi har programsat en række spændende kurser der spænder vidt: Smykkekurser for store og små 
piger, springkursus, Teori-Groundwork, longe og ridning, Miljøtræning, Hestemassage til husbehov 
og kursus i tricktræning. Der er også planlagt et kursus i Trailertræning der kommer på senere. 
 
Vi har fået en hjertestarter, takket være de af vores medlemmer der har samlet ind til 
hjerteforeningen. 
 



Travbanen har bedt os deltage i en temadag med islandske heste på Charlottenlund Travbane 

søndag den 29. marts. Vi laver en opvisning med kvadrille ridning foran tilskuerne og vi er også 

blevet bedt om at ride foran ved de forskellige løb. Der vil være fokus på det islandske den dag, og 

bl.a. kommer den islandske ambassadør og åbner løbene. 

Hvis man vil deltage i arrangementet med sin hest, kan man kontakte Mette.  

Vi har også fået en række fribilletter stillet til rådighed som man kan få ved henvendelse til Mette 

eller undertegnede. 

Årets arbejdsdag blev aflyst pga vejret, i bestyrelsen har besluttet at man kan vælge en af de 

opgaver der skal løses, og så udføre opgaven når man har tid og lyst. 

I år er der desværre rigtig mange, der har valgt at forlade bestyrelsen. Til dem vil jeg sige tak for 

det store arbejde I har lagt i bestyrelsesarbejdet gennem årene. 

 

 


