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inklusiv 5 bestyrelsesmedlemmer

L Referent - Caroline Rørbæk

Dirigent - Nini Gufler

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4.

5. Foreslået uændret kontingent for nuværende medlemmer/kortvarige medlemmer.

Banekort - forøgede udgifter til vedligeholdelse af hegn (laves inden stævnet). Prisen ændres fra

1000 kr. til 4000 kr. pr. år. - alle stemte for dette forslag.

6. Kim Tang Soetmann er blevet valgt ind i bestyrelsen, Rikke Alsing og Jesper Andersen er genvalgt.

7. Revisorer: Nini Gufler og Gia Pedersen

8. Evt.:

Forslag: Flere stævner - Banerne bliver slidte og hjælpere bliver udkørte. Jes holder banetræning

som alternativ. Der har været meget positlv feedback på Jes' banetræning fra både VÆR ryttere og

ryttere udefra.
Sportsrideklubben holder hunting klasser igen i år, efter vores eget C-stævne.

Ridestier i skoven mm.- der bliver fortsat lavet arbejdsweekender i skoven. Det er Henrik Friis der

står for dette.

Der var blevet forslået at lave en ridesti langs de hvide stier, men dette blev afuist.

Sti langs græsfold fra VÆR til skov som er dårlig og ujævn -Jes skal snakke med sin bror Jan som er

advokat, vedr. ejerforhold over stien mellem Jes og Furesø Kommune. Der er et afløb der slutter

drænsystemet lige ned på ridestien. Gangstien som går parallelt med ridestien, blev renoveret for
et år siden, grundet sikkerhedsmæssige årsager.

Ridning på søbanen/flad græsbane - der skal ikke rides på banerne når hegnet er lukket. Det

frarådes at ride på banerne når de er våde, da de ellers bliver ødelagt.

Opgavefordeling til stævne - skalvære bedre! Bedre planlæggelse og uddelegering af opgaver

inden stævnet. Gerne tider på hjælperlister.



Bestyrelsens beretning for året 2016.

Ligesom forrige år bød 2016 ikke på mange opgaver for bestyrelsen. Vi har afholdt et
bestyrelsesmøde kort efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerede sig.
I juni afholdt vi distriktsstævne.

DRF afholdt repræsentantskabsmøde i april 2016, og rideklubben var repræsenteret
af formanden. Informationer om repræsentantsskabsmøderne findes på
rideforbundets hjemmeside under repræsentantskabsmøder.

Vi afholdt stævne den 11. - 12. juni med ca. 450 starter. Distrikt 1 forespurgte, om vi
havde mulighed for at afholde det individuelle distriktsmesterskab - LA1*, hvilket vi
naturligvis kunne.
VÆR var repræsenteret i denne klasse med Christina på No Milk Today, der fik en
flot 2. plads. Rikke, Gitte og Julie startede ligeledes i denne klasse.

Vi var meget heldige med vejret, og stævnet blev afviklet med stor ros fra deltagende
ryttere, banebygger og teknisk delegeret. Vi fik endvidere besøg af Jakob Leth,
springudvalget i DRF og Henrik Jørgensen, distrikt 1. Begge udviste stor begejstring
over vores dejlige baner og fantastiske og engagerede hjælpere. Bestyrelsen vil
benytte lejligheden til at bringe en stor tak til vores sponsorer, mange flittige hjælpere
og ikke mindst vores meget søde og altid hjælpsomme dommer, Karina Eckert.

Alle rideklubbens spring blev ved en bemærkelsesmæssig stor indsats renoveret og
malet op til stævnet, så vi fik distriktets flotteste springbaner til stævnet. Bestyrelsen
vil udtrykke en stor tak til de mange engagerede ryttere, der deltog i denne
renovering og maling.

Vi har desværre haft nogle store uforudsete udgifter på vores ridebaner. El-systemet
begyndte at drille meget. De nærmere detaljer vil jeg ikke komme ind på. Fejlene
blev ved med at drille og det viste sig, at vores hovedkabel var tæret og to af faserne
brændt over. Vi fik dette repareret og alt fungerede perfekt.

Desværre havde vi ikke været opmærksom på, at vores el-tavle ved grusbanen var
blevet ødelagt, hvorfor regn trængte ind, og det resulterede i, at tavlen brød i brand.

I regnskabet ses tydelig, at vores vedligeholdelsesudgifter er nævneværdigt høje i
2016.

Vi må desværre i den forbindelse se os nødsaget til at hæve prisen for leje af vores
ridebaner, hvilket fremgår af punkt 5. Det skal bemærkes, at indehavere af
ridehuskort ikke skal betale banekort. Det skal de heller ikke fremover.

Vi afholder stævne igen den 3. - 5. juni, hvor vi håber på samme flotte fremmøde
som i 2016. Propositionerne er fremsendt til DRF for godkendelse.

Rideklubben (Henrik og Jesper) har deltaget i renovering af skovens ridestier. Der
var alle gange et pænt fremmøde fra et bredt udsnit af skovens brugere - de
omkringliggende gårde og hestepensioner. Til arbejdet blev brugt staldkatte og
traktorer, der kunne bruges som læssemaskiner, trailere til udkørslen af gruset og



mange personer med håndværktøj til fordeling af gruset på ridestieren. VÆR mødte
op med to tip-trailere. Alt sammen var gratis arbejdskraft og udlån af materiel.
Skoven indkøbte gruset, der skulle bruges og sørgede for aftipning på forudbestemte
pladser i skoven. Der er udkørt ca. 150 m3 grus ved de tre arbejdsdage.

Bestyrelsen mener, at der stadig er stort behov for at renovere stierne, før de kan
betragtes som acceptable. Desværre synes skovrideren, at ridestierne er fuldt
brugbare, hvorfor han udsendte en skrivelse til brugerne af skoven, at ridning på de
“hvide stier” nu ville blive anmeldt til politiet med henblik på bødestraf.

Bestyrelsen har desværre konstateret, at der fortsat rides på gangstien langs
Christianshøjvej mellem rideskolen og Orehøjvej. Kommunen er utilfredse over
denne brug af gangstien, hvilket - helt urimeligt - “går ud over” Gitte og Jes.


