FORMANDENS BERETNING 2016
Velkommen til generalforsamling.
Generalforsamlingen i 2016 blev optakten til dannelsen af en hel ny bestyrelse, idet alle
bestyrelsens nuværende medlemmer er nytiltrådte. Nogle med erfaring i heste og ridesportens
forskellige dicipliner, afvikling af stævner og så videre, og andre med interesse for klublivet. Men
fælles for alle, så bunder engagementet i bestyrelsesarbejdet i et stort ønske om at skabe de
bedste forhold for vore medlemmer og elever.
Bestyrelsen lagde straks ud med et møde med Charlotte Elgaard, Dansk Rideforbund, der kunne
byde på masser af gode og inspirerende råd, som bestyrelsen efterfølgende flittigt har gjort brug
af. Mødet blev fulgt op af et stormøde, hvor bl.a. udvalgenes arbejde blev sat i gang.
I løbet af 2016 har klubben afholdt to vellykkede Åbent hus arrangementer. Det første i april og
det sidste løb af stablen i september måned. Begge gange med opvisninger af vore dygtige ryttere,
og derefter mulighed for at få en tur på hesteryg for alle, som havde lyst. Begge arrangementer
var vellykkede og med god tilslutning. Og efterfølgende var der en del, som tilmeldte sig
undervisningen i klubben.
Den røde løber var også i brug ved Åbent Hus både i foråret, hvor byrådsmedlem Daniel? fra
Aalborg Kommune klippede snoren og indviede vores nye rundbuehal. Ligesådan her i efteråret,
hvor det var direktør Søren K fra Sparekassen Vendsyssel, Hals, der på den røde løber indviede det
ny anlagte jordbundsbelægning.
Det årlige sponsorspring blev afhold i juni måned med god tilslutning. Flere af vore ryttere slog
egne tidligere rekorder. Ikke alle spring blev udført fra hest, da en enkelt hund også deltog, hvilket,
af uvisse grunde, ikke førte til at rytteren blev diskvalificeret. Vi havde en rigtig sjov og god dag
sammen.
Et par dage senere stod den på Sankt Hans aften med fællesspisning af den medbragte mad,
efterfulgt fællessang omkring bålet. Juniorudvalget havde til lejligheden fremstilet en drabelig
heks, som på behørig vis blev sendt til Bloksbjerg. Vi hyggede os og havde en dejlig aften.
I efteråret 2016 havde vi virkelig gang i butikken. Vi afholdt elevstævner både i september og i
december. De fleste af vore ryttere deltog i stævnerne, og fra rytternes side blev der udvist stort
engagement, og konkurrencelysten var også tilstede. Opbakningen fra forældrene, - og
bedsteforældrene, manglede bestemt heller ikke. Det var nogle stolte ryttere, der viste alt det
bedste, de kunne.
Den traditionsrige Jagt blev som sædvanligt afholdt i september med 24 flot påklædte deltagere,
hvoraf mange deltog fra andre klubber. Vejret var med rytterne på det lange ridt og de fleste kom
godt i mål. Efterfølgende gik jagten på rævehalen om ikke over stok og sten, så over markerne.

Tak til Tina, for at du har påtaget dig primus motor rollen i planlægning og gennemførelse af
jagten. Din hjælp er helt uvurderlig for klubben.
I oktober stod den på Halloween Fest, hvor ridehal og cafeterie blev forvandlet til de mest
uhyggelige og skrækindjagende lokaler. Ungerne kom i de mest fantasifulde kostymer, og der blev
uddelt præmier til bedste udklædte. Ungerne hyggede sig og mange overnattede i Rytterstuen.
Året blev afsluttet med julefest – kombineret med stævne – julefesten bød på stopdans,
spændende pakkespil og til sidst, dans omkring juletræet. Kammeratskabspokalen blev overrakt til
Cecillie Toft Jensen og Silje Martinsen, der måtte dele den velfortjente ære.
Som noget nyt blev der i 2016 oprettet et Juniorudvalg. Det har været en fornøjelse af følge
juniorudvalgets seriøsitet i arbejde. Juniorudvalget er kommet med mange indspark til
bestyrelsen, og har blandt andet stået for planlægning af to overnatningsarrangementer i
klubbenes Rytterstue. Det bliver spændende, at følge Juniorudvalgets arbejde også i 2017.
Også Materieludvalget har været i vigør. Først var det opførelsen af den nye rundbuehal i foråret,
hvor Søren Toft Jensen og Peter Olesen havde arbejdstøjet i brug en hel weekend, så var det
værste overstået og hallen rejst. Midt i sommerferien blev endnu en dag brugt på flisebelægning i
rundbuehallen.
Efter sommerferien blev en tiltrængt opgave med at planering og ny belægning på arealet mellem
stald og hal udført. Et pænt og stort stykke arbejde blev udført af Ole Martinsen, der med
gummiged, gjorde det hårde arbejde.
Køb af sikkerhedsveste til de mindste ryttere, og nye spring, og sidst men ikke mindst den splinter
nye baneplaner, er det også blevet til2016. Indkøb af rundbuehallen og udførelse af
bundsikringen, og de andre nyanskaffelser har kun været muligt, takket være vore mange
sponsorer, der ligeledes har sponsoreret mange flotte præmier til vore stævner og arrangementer.
Til sidst vil jeg sige tak til de forskellige udvalg og vore undervisere for det store stykke arbejde de
har lagt i klubben. Det samme gælder en de frivillige, som har giver en hånd med til de forskellige
stævner og arrangementer, uden jeres hjælp har det ikke kunnet lade sig gøre.
Endelig skal bestyrelsen have et par ord med på vejen. Bedre bestyrelse findes ikke. I er gået foran
i forhold til at få tingene til at lykkedes, I har skabt mange nye og positive resultatet, sat
sikkerheden og kvaliteten af undervisningen i højsædet, og gennemført så mange vellykkede
arrangementer. Selv når det har været småsurt, så har I taget de positive briller på, klemt ballerne
sammen og givet den en tand mere. Tusind tak.
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