FORMANDENS BERETNING 2014

År 2014 startede med generalforsamling, hvor der blev valgt ny bestyrelse. Først i marts blev den
årlige fastelavnsringridning afholdt, med god tilslutning, og mange flotte udklædninger.
Der har været afholdt to elevstævner, et i foråret og et i efteråret, hvor vi i efteråret havde
inviteret fire naboklubber, desværre havde de ikke nogen ryttere, som tilmeldte sig. I juni blev der
afholdt showstævne, og bagefter blev grillen tændt, det var en rigtig hyggelig dag med god
opbakning. Vi var 28 som spiste sammen.
Weekendturen i august gik også i år til Holtetgård, lidt flere deltager gjorde ikke noget. Men os der
var af sted hyggede os, det var en rigtig god weekend.
I august var vi med i den landsdækkende Åben Rideklub, som Rideforbundet afholder hvert år. Der
kom rigtig mange og besøgte os denne dag. Der var arrangeret ridetur til alle, som havde lyst, og
der var en del, som blev tilmeldt undervisningen i klubben.
Der var rigtig god opbakning til både Jagten i september og Løvfaldsturen i oktober.
Den årlige julefrokost blev i år holdt i HFS cafeteria på Idrætsalle, hvor den medbragte mad blev
sat på et ta selv bord. Der blev hygget med pakkespil og forskellige lege nede i hallen.
Kammeratskabspokalen blev overrakt denne aften og for 3. år i træk gik den til Anne Thomsen.
Stort tillykke til Anne.
Den årlige Juletræsfest blev holdt i hallen, hvor der var stopdans og pony games. Pointpokalen
blev overrakt denne dag, og det blev Gunnar Møller Larsen, der fik flest point. Stort tillykke til
Gunnar. Dagen sluttede med dans om juletræet.
Jeg vil sige rigtig mange tak til alle vore sponsorer, for de mange flotte præmier, som de har
sponseret til vore stævner og arrangementer. Tak til Nordea Fonden og Lind Fonden, for deres
sponsorrat til vore nye spring.
Til sidst vil jeg sige tak til alle, i de forskellige udvalg og bestyrelsen, for det stykke arbejde de har
lagt i klubben. Tak til alle de frivillige, som har gjort det muligt, at holde stævner og
arrangementer, for uden jeres hjælp, ville det ikke kunne lade sig gøre.
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