
Velkommen til Ordrupdals generalforsamling 2021 

På grund af de restriktioner der stadig er i forbindelse med Corona er vi desværre nødt til 

at mødes virtuelt. 

Vi vil starte med at vælge dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole. Er der andre forslag? Godt så 

er Ole valgt, og jeg giver ordet til Ole, som styrer mødet herfra. 

Formandsberetning OD GF 
 

Mit navn er Line Carmichael, og jeg har nu siddet i bestyrelsen siden 2020, hvor jeg har 

haft formandsrollen, hvilket jeg opfatter som et betroet hverv og et meget stort ansvar.  

Vores klub består af 377 medlemmer, hvoraf de 288 er skoleryttere og 173 er børn under 

18 år. Det vil sige, at vi har mange børnemedlemmer og det er også medlemmerne under 

25, vi får medlemstilskud til fra kommunen. 

Bestyrelsen mødes ca. 6 gange om året under normale omstændigheder. Herudover er 

der en del arbejde med at varetage klubbens forretning i forskellige relationer, ligesom der 

er en del arbejde med at koordinere med ODs daglige ledelse. 

Jeg og min datter kom til Ordrupdal i december 2016, hvor hun startede på ODs trækhold 

og meget hurtigt fik smag for islændere. Jeg startede selv på skovturshold.  

Det gik stærkt og i 2017 købte vi vores første islænder Òskasteinn, som var rideskolehest 

og allerede efter 1½ år købte vi Nátthrafn. Det turde vi, fordi det har været så dejlig trygt at 

have hest opstaldet på OD, hvor vi altid har fået god støtte, råd og vejledning.  Det var 

derfor, jeg besluttede at gå ind i bestyrelsesarbejdet og støtte op om OD. 

En beretning skal jo redegøre for, hvad der er sket i løbet af året, så nu vil jeg fortælle om 

året, der gik – året, hvor ikke meget blev som planlagt. Coronaen kom og vendte op og 

ned på alting, meget rideskoleundervisning og undervisning til opstaldere har været aflyst.  

Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der på forbilledlig vis har bestræbt jer på at overholde 

regler og restriktioner for Covid-19. Jeg ved det har været svært, at huske og rette ind efter 

de meget skiftende regler i Danmark og på OD. 

Jeg vil gerne sige en kæmpe tak til vores rideskolemedlemmer, der har bakket helt enormt 

op om klubben og skolehestene ved at betale til ridehold uden at kunne få lov at ride. 

Vores skoleheste har haft det godt, de har være på græs i de perioder, hvor vi har måtte 

holde lukket, men vi har savnet jer elever, og alt det liv I bringer med jer. 

Nu er vi heldigvis i gang igen, og det er en fornøjelse at se jer alle sammen på rideskolen. 

For et år siden valgte I en ny bestyrelse på generalforsamlingen, og vi troede, at det, vi 

skulle arbejde med, var at skaffe flere penge til OD. Det blev dog hurtigt klart, at det ville 

blive helt uforudsigeligt, hvordan økonomien ville se ud med ekstra ridelære til delte hold i 

nogen perioder og lukkede hold i andre perioder. Derudover blev det varslet på sidste 

generalforsamling, at bokslejen ville stige med 50 kr. om måneden, men til vores store 

skræk var det ikke kommet med i hverken formandsberetning eller i referatet, derfor kunne 

vi ikke gennemføre den stigning, den kommer så nu. Fra den 1. maj 2021 vil det koste 



3.450 kr. om måneden at have en boks på OD. Der vil ligeledes komme stigninger på 

sommerreservation i juli til 1.400 kr. Sommerfold på Ermelunden vil koste 1.800,- for juli 

måned. Der vil også komme et administrationsgebyr på kurser og privatundervisning på 10 

kr. per deltager der går til administration. 

Vi har i årets løb haft rigtig mange ideer oppe og vende i bestyrelsen, i forhold til hvordan 

vi kunne skabe flere indtægter for klubben: butik, loppemarked, handicap ridning, heste 

assisteret terapi, fondssøgninger, reklamer i ridehuset og meget mere. Der er brug for at 

sikre indtægter, så det skal bestyrelsen arbejde videre med i det kommende år. 

Det vigtigste aktiv, klubben har er jo skolehestene. Det er dem, der er mest interesse 

omkring, og derfor vil jeg lige fortælle, hvilke der er blevet solgt, og hvilke der er kommet 

til. 

Salg af skoleheste: Refur, Rispa, Andvari, Snikir, Askja, Drifa, Bjørk, Sindri, Drifa, Trostan, 

Mysla, Romeo, Dramfari, Grása, Feykir, Lukka, Draumfari. 

Køb af nye heste: Hrima, Aron. Gandur, Fjodur, Astsæl, Engill, Frigg, Fala, Kiljan. Steinar, 

Lilja, Kolfaxi, Glampi, Myrkvi, Adam, Skuggatindur, Megas, Loftur og Örn. 

Seks af de indkøbte heste kommer direkte fra Island, og det er mange år siden, at klubben 

har købt heste fra Island, så det er meget spændende, hvordan det bliver - ind til nu ser de 

rigtig gode ud. Der er en enkelt hest, der ikke lever op til forventningerne og derfor vil den 

gå tilbage. 

Lejekontrakt, ændringer i 2018 og dennes betydning for klubben.  

De økonomiske udfordringer vi overtog og fortsat kæmper med er primært pga. den ny 

huslejekontrakt, der trådte i kraft den 1. januar 2018, hvor vi gik fra en husleje på 92.000,- 

om året til en husleje på 486.589 kr. over fire år. Sidste stigning kommer i 2022. 

Vi har i bestyrelsen brugt en del tid på at forstå, hvordan det kunne være at vores husleje 

kunne stige så voldsomt. Så vi har holdt nogen møder med kommunen og fået den 

forklaring, at vores husleje er sammensat af forskellige elementer: 

• En ejendomsvurdering 

• Et overslag over en fremleje procent på bokse og bolig. 

• Et estimeret vedligeholdelsesbudget for den udvendige vedligeholdelse. 

OD har et stort ønske om at forlænge lejekontrakten til minimum 20 år.  Gentofte 

kommune vil undersøge om dette ønske kan efterkommes. 

Økonomien: 

Vi har i årets løb interesseret os en del for, hvordan vi styrer klubbens økonomi og at finde 

ud af, hvilke aktiviteter vi tjener penge på. Vi har også arbejdet med at implementere 

anvendelse af den budgetmulighed, der ligger i klubbens administrative system. Det har 

krævet en meget stor indsats at få styr på det. Vi har fået hjælp til denne omlægning af 

Charlotte Kjær, som I vil møde om lidt når hun præsenterer vores årsregnskab.  



Takket være medlems betaling og salg af heste har vi kunnet overleve og fortætte som 

forening. Vores indtægter består af indkomst først og fremmest fra medlemskontingenter 

børn, 0g voksne, ridehold, opstaldning af islandske heste i 50 bokse. 

Derudover modtager vi nu 175.000 kr. i tilskud til at vedligeholde ridehuset for, mod 

tidligere 90.-120.000 kr. 

Vi har undersøgt om vi skulle skifte hjemmeside udbyder, fordi vi gerne ville have gerne 

have en hjemmeside, hvor det er nemmere at booke privat undervisning. En sådan løsning 

findes dog ikke endnu, desværre. 

Udgifter 

Vi har primært udgifter til løn, husleje, drift vedrørende skoleheste samt indkøb af 

skoleheste. Indvendig vedligeholdelse af stalde samt beboelse til medarbejder, udendørs 

ridebane, vedligeholdelse af folde. 

Vi har indført affaldssortering som noget nyt i et forsøg på at spare, da vi betaler 40.000 kr. 

om året for restaffald. Vi håber derfor, at I medlemmer vil tage godt imod det sortere jeres 

affald i plastik, pap, papir og metal. 

 

Forbedringer, som bestyrelsen og den daglige ledelse har implementeret i årets løb 

• Grimefrit OD, hvilket vil medføre, at der kommer endnu en staldrokade til sommer. 

• Lys på banen 

• Asfaltering af gårdsplads 

• Kloakudbedring 

• Folde ryddet for mudder 

• Nye skoleheste 

• Vand i staldene: Vandingsanlæg i galopstalden og i rideskolestalden repareret 

• Vaccination og ormekur af alle heste 

• Skift af krybbefoder i sommerferien uden problemer. 

• Indkøb af ny minilæsser 

• Skrænt: Kollegiehaven og kommunen er blevet enige om at rydde skrænten rundt 

om Ordrupdal. Der kommer snebær de er ikke giftige for heste 

• Afklaring af vedligeholdelsesforpligtelse langs ridebane og fold 6. 

Øvrige aktiviteter, som bestyrelsen har arbejdet med: 

Vi har arbejdet med at lovliggøre de to lejligheder, vi har på OD med henblik på at kunne 

udleje i hvert fald den ene, det går langsom fremad. 

Bestyrelsen har ligeledes taget hul på at arbejde med visionen for OD i det forgangne år, 

og dette arbejde forventes at forsætte i den nye bestyrelse. Vi synes, at det er vigtigt at 

overveje, hvordan skal OD se ud i fremtiden.  

På Personale siden har vi måttet sige farvel til Maria og velkommen til Mille som 

ungemedarbejder og Daniel som fuldtidsmedarbejder. Dangole har fået flere timer i det 

forgange år. Hun er nemlig vikar i stalden, når der er behov. 



 

Børne og unge miljøet i klubben. 

Det er meget vigtigt for Bestyrelsen, at vi har et godt børne og unge miljø på OD. Noget af 

det første vi besluttede i dette bestyrelses år var derfor, at vi, som vores vedtægter 

foreskriver, ville understøtte børnelivet ved, at få to juniorrepræsentanter i bestyrelsen. Der 

skal derfor vælges to juniorrepræsentanter i dag, og så skal den kommende bestyrelse 

konstituere sig og finde ud af, hvordan samarbejdet – også med juniorerne skal fungere. 

Jeg er meget glad for, at vores juniorer har taget det til sig og overvældet over alle jer 

unge der stiller op. Det er så dejligt, at I er engageret i vores klub. 

Jeg har nu redegjort for bestyrelsens arbejde i året der gik, og jeg håber I har fået lidt 

indsigt i bestyrelses opgaverne, og hvor utrolig meget arbejde bestyrelsen har udført for 

vores fælles klub i årets løb.  

Jeg har desværre også behov for at redegøre for et ærgerligt forløb, som har udspillet sig 

igennem de seneste måneder. 

Der har været del opmærksomhed om vores skoleheste, som har stået i Ermelunden 

siden midt december og indtil februar mens rideskoleholdene var lukket ned. Bestyrelsen 

har i den forbindelse modtaget flere henvendelser, både telefonisk og skriftligt med 

beskyldning om, at hestene stod i Ermelunden under ulovlige forhold og med trussel om at 

indberette forholdene. Denne trussel trækkes dog tilbage efter at hestenes forhold er 

blevet forklaret. Derudover har der været spredt rygter om, at hestene har stået uden vand 

i meget lange perioder, fordi deres vand i Ermelunden har været frosset. De rygter kan jeg 

afkræfte her, ligesom jeg kan bekræfte, at hestene har stået under forsvarlige forhold i 

Ermelunden og ikke har lidt overlast.  

Skolehestene er klubbens største aktiv og deres velfærd ligger både bestyrelsen og den 

daglige ledelse meget på sinde. Det har derfor været meget overvældende og ubehageligt 

at konstatere, at en gruppe opstaldere ikke har haft tillid til, at bestyrelsen og den daglige 

ledelse har taget vare på dem med den største omhu. 

Som det fremgår af min beretning, er det tidskrævende og forbundet med meget arbejde 

og et stort ansvar at sidde i OD’s bestyrelse. Det er samtidig meget vigtigt for klubbens 

overlevelse og miljøet i klubben, at vi har medlemmer, der stiller sig til rådighed og 

arbejder frivilligt og ganske gratis både i bestyrelsen, men også med andre frivillige 

opgaver som fx at rydde op på loftet, arrangere kurser, fælles ture, slå hul på vandet når 

det fryser, feje, holde OD pænt, trække heste på folde og meget, meget mere.  

Det er derfor i min optik decideret skadeligt for klubben, når medlemmer, spreder rygter, 

sår tvivl om bestyrelsens og den daglige ledelses hensigter, kommunikerer på ubehagelig 

vis og endda truer med anmeldelse på et ganske spinkelt grundlag i stedet for at gå ind i 

en konstruktiv dialog. Den mistillid jeg som bestyrelsesformand har mødt fra en lille gruppe 

opstaldere, og den tone gruppen har anvendt over for os i bestyrelsen, er jeg meget rystet 

over. Det var ikke det, jeg lod mig vælge til, da jeg sagde ja til at gå ind i 

bestyrelsesarbejdet. 



Efter en ubehagelig dialog i telefonen, blev jeg i februar måned anmodet om et møde med 

to repræsentanter for den private opstalder gruppe. Jeg afviste at mødes med 

enkeltpersoner, da det er min opfattelse, at utilfredshed og anklager af så alvorlig karakter 

bør tages åbent op i et fælles forum, hvor man på ordentlig vis kan drøfte forholdene og 

inddrage alle medlemmer i dialogen. 

Når jeg om lidt er færdig med min beretning, vil jeg derfor gerne opfordre de af jer, som er 

utilfredse eller ønsker at drøfte forholdene på OD til at bringe det op i dette forum, så vi 

kan få en åben drøftelse af det. 

Mit kandidatur til bestyrelsen hang sammen med, at jeg gerne ville bidrage aktivt til at 

skabe en god klub for medlemmerne, særligt de unge, med godt miljø og ordentlig tone. 

Det har jeg arbejdet for i mit år som formand for bestyrelsen, fordi det er min opfattelse, at 

vi skal stræbe efter en foreningskultur med respekt for både vores daglige leder og 

hinanden, så vi i fællesskab kan have et klubliv, som man har lyst til at være en del af. 

Jeg har lagt en stor og engageret arbejdsindsats i dette og i at skabe en velfungerende 

bestyrelse i samarbejde med den daglige ledelse til gavn for klubben. Jeg forventer ikke 

tak, men på den anden side vil jeg heller ikke udsætte mig selv for yderligere 

beskyldninger og mistillid fra enkelte medlemmer. Derfor er jeg nødt til at trække mig fra 

bestyrelsen, selvom jeg ikke er på valg i år og egentlig gerne ville fuldføre min mission. 

Jeg vil afslutte min beretning med at nævne de opgaver, jeg ser, der vil være for den 

kommende bestyrelse. 

Opgaver i det kommende bestyrelses år 

Forsikringer 

Bygninger, lovliggørelse af lejligheder 

Overholder vi GDPR lovgivning 
Vision og Mission for OD 
Lejekontrakt kan den forlænges og rettes i overensstemmelse med ny tilskudaftale 
Arbejdes plads vurdering 
Regnskab/ økonomi 
Samarbejde med Kommunen 
Vores hegn rundt om foldene skal udbedres 
Westernstalden istandsættelse. 
 

Rigtig god arbejdslyst 

Dato 

Line Carmichael 


