Formandens beretning 2015
År 2015 har været et år med rigtig mange udfordringer for Hals Rideklub. Vi havde nogle gode
”gamle” ildsjæle, der desværre valgte at træde ud af bestyrelsen efter mange års frivilligt arbejde i
klubben. Det har været et meget anderledes og til tider vanskeligt år, og klubben har i den grad
båret præg af, at der har manglet folk både i bestyrelsen og i udvalgene, særdeles på den sociale
front, men også økonomisk. Vi valgte derfor, at ligge bredde og stævneudvalget sammen til ét
udvalg, og vi var nød til at prioritere nogle arrangementer frem for andre.
Vi har afholdt en del gode arrangementer med stor tilslutning og god opbakning. Bl.a. har vi
afholdt vores Fastelavnsringridning – det var en fornøjelse at se så mange flotte udklædninger
blandt de fremmødte.
Først på foråret havde vi Pudsedag i klubben, ligeledes med flot deltagelse af både store som små.
I forsommeren afholdte vi Flettekursus med pizzahygge, også her var der en stor interesse for
arrangementet og mange fremmødte – dejligt at se.
Først på sommeren havde vi et godt og velbesøgt elevstævne.
Efter sommerferien havde vi vores store arrangement ridelejr/sponsorspring/grillaften, og takket
være alle sponsorerne og vores dygtige springryttere, blev der sprunget kr. 9.435; ind til
klubben – flot. Også her var der rigtig stor opbakning både med planlægningen og på selve dagen,
og vi afsluttede det hele med en hyggelig grillaften i et fantastisk vejr.
I sensommeren afholdte vi Åbent Hus, som også var godt besøgt, hvilket resulterede i mange nye
ryttere til klubben.
Jagten er meget populær i Hals Rideklub, og det er vi stolte af. Der kommer hvert år rigtig mange
ryttere langvejs fra, og igen i år var ingen undtagelse.
I efteråret afholdte vi vores elevstævne, og trods de få tilmeldinger, blev det et godt stævne.
Som sagt var vi desværre nødsaget til og prioritere mellem vores årlige arrangementer pga.
mangel på folk i klubben, eller for få tilmeldinger fra vores medlemmer. Derfor valgte vi ikke at
afholde Løvfaldsturen, Julefrokost og Juletræsfesten. Ligeledes var det heller ikke muligt at
overrække Kammeratskabspokalen, da der var stemmelighed bland de kun seks afgivet
stemmer.
Til Arbejdsdagen i efteråret valgte kun få at deltage, hvilket er rigtig ærgerligt, da det er enormt
vigtigt med opbakning fra vores medlemmer, så vi kan vedligeholde klubbens materialer, og
hjælpe Baisgaard med vedligeholdelse af de lejede områder. Så hermed en lille opfordring til
klubbens medlemmer: Det er vigtigt, at alle bidrager til fællesskabet!
Jeg vil sige en stor tak til alle vores sponsorer, som har sponsoreret til vores arrangementer og
stævner, og til Lind Fonden og Sparekassen Vendsyssels Fond for deres sponsorat til
sikkerhedsveste og vores kommende rundbuehal.
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen, og de forskellige udvalg, og til alle de frivillige. I har gjort
et kæmpe stort stykke arbejde for klubben. Tak til Sharon for at holde vores hjemmeside
opdateret.
Der skal lyde en kæmpe stor tak til en bestemt person, som har bidraget på alle mulige områder
langt ud over det sædvanlige. En ildsjæl og en uundværlig person for klubben – nemlig vores
kasserer: Diana Guldbæk ☺
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