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IDEKLU B
Værløse Rideklub
D. 5 marts 2018

Generalforsamling
1,. Valg af dirigent og referent
Dirigent: NiniGufler
Referent: Caroline Rør'bæk

2.

Formandens beretning

Bestyrelsen har ikke haft store opgaver i 2017 . Forud for stævnet fik vi repareret og malet resten af vores
spring. Vi kunne derfor være yderst tilfredse med de flottte springbaner hen over sommeren og ikke mindst

til vores stævne. Bestyrelsen har afholdt to møder herunder et mØde, hvor vi fik konstitueret os jf.
vedtægterne.
afholdt repræsentantskabsmøde i april 2017. Rideklubben var desværre ikke repræsenteret.
lnformationer om repræsentantsskabsmøderne findes på rideforbundets hjemmeside under
DRF

repræsenta ntska bsmøder.
12017 afholdt vi stævne den 3. - 5. juni. Vi havde 336 starter. Desværre havde vi kedeligt vejr om s6ndagen,
hvorfor vi desværre oplevede en del frameldinger. Men vejret til trods oplevede vi stor engagement fra
vores fantastiske hjælpere, og det skortede heller ikke på tilfredsheden og rosen fra deltagende ryttere.
Klubmester 2OI7 blev Maja på Rafi. Stort tillykke skal lyde herfra. Desværre var vores hjælpere bange for
vand, så Maja måtte selv sprge for at den traditionelle tur i søen blev holdt i hævd.
Bestyrelsen vilbenytte lejligheden

tilat

bringe en

stortaktilvores sponsorer, mange flittige hjælpere og

ikke mindst vores meget søde og altid hjælpsomme dommer, Karina Eckert.
Det har desværre ikke været muligt for os at få ønskede dato for stævne i år af Distrikt 1, hvorfor vi ikke
afholder distriktsstævne. Det er meget beklageligt, men vi håber naturligvis på atter at afholde stævne i

sommeren 2019.
Til gengæld afholder vi klubstævne grundlovsdag, ligesom vi i weekenden 2. - 3. juni afholder banetræning.
Nærmere information heerom vil blive lagt ud på hjemmesiden og "Team Værløse" - gruppen på Facebook.
Skovens ridestier er helt klart under al kritik, og skoven er klar over det, men der er desværre ingen
opblødning i forholdet om, at det stadig er ulovligt at ride på de hvide stier. Der foregår intens

kommunikation mellem skovrideren, Kim Søderlund, og brugernes repræsentant, Henrik Friis, om at få
forbedret vilkårene for rytterne.
Der er stor utilfredshed fra arbejdsgrupperne, der deltog i renoveringerne af ridestierne i 20L6, med at

skovrideren ikke varskoede os om skovrydningen i 2017. Det kunne have sparet os for mange spildte timer
og kræfter, idet mange af ridestierne atter er fuldstændig ødelagt.
Vores hjemmeside er i øvrigt opdateret med det nye kort over ridestierne i skoven.
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Vi skal atter i år oplyse om, at ridning på gangstien langs Christianshøjvej mellem rideskolen og Orehøjvej er

forbudt. Kommunen holder Øje med stien og udtrykker deres utilfredshed overfor Gitte og Jes, hvilket ikke
er rimeligt.
Bestyrelsen vil i 2018 forsøge at få tilskud fra kommune og fonde til en totalrenovering af hegnet omkring
vores ridebaner, ligesom vi vil få styr på hegnet mellem ridesti og gangsti langs Christianshøjvej.

Vi har fået mange nye pensionærer de sidste par år, hvorfor bestyrelsen synes det er passende at
fremhæve de generelle regler for vores færden i staldene, ridehusene og området i øvrigt.
Gitte, Rikke og Jes lægger et meget stort arbejde i et vores områder er flotte, rene og repræsentative. Det
skal vi respektere.
- På boksdørene i staldene (pensionærstalden) må der ikke hænges poser, unødige dækkener og andre
skæmmende ting. Endvidere kan løse ophængningskroge og lignende udgøre en risiko for vores heste (kan
hænge fast), hvorfor de ikke er velkomne. - Boksdørene må selvfølgelig ikke benyttes til at banke
striglebørster af på.
- I skabsrummet må der ikke opmagasineres ting oven på skabene uanset om det ligger i poser, spande eller
kasser. Dette er for at undgå skadedyr (mus og rotter) samt påbud fra brandmyndighederne. Skabene er
"musesikre" hvorfor de skal holdes lukkede med skabenes lukkeanordning.
- Opsadling af pensionærheste må kun foregå udendørs eller i pensionærstalden.
- Vask af bid, foderspande og andre spande må ikke foregå i håndvasken på

toilettet. Det skal gøres

i

rummet ved vaskemaskinen eller i vandspiltovet.
Ridehus og ridebaner:

- Det lille ridehus er lukket for pensionærer, når der er rideskole. Det betyder at AL færdsel med
pensionærheste skalforegå uden om staldene. Det erforbudt "lige at trække" en hest gennem ridehuset
fra den ene stald til den anden.
- Det store ridehus er privat ejet af Gitte og Jes. Det kan derfor lukkes til særlige lejligheder såsom
springundervisning, fremvisning af salgsheste og lignende. Endvidere er det alene pensionærer på VÆR, der
må ride i dette ridehus.
- Når undervisningen starter, skal alle andre ryttere uopfordret forlade ridehuset. - I det store ridehus skal
gØdningsklatter altid samles op. Når der ligger en klat, skal man undgå at ride over/igennem den. - Løse
heste og longering må kun finde sted i det lille ridehus.

- I lighed med løse heste må longering kun finde sted, når der ikke er andre heste i ridehuset. Dette indføres
af hensyn til den almene sikkerhed for rytterne i ridehuset. Ridende har naturligvis fortirinsret til ridehuset.
- Det er ikke tilladt at springe, når der andre heste i ridehuset - medmindre der er ridemulighed i det andet
ridehus.
- Skridt foregår på hovslaget

- Møde foregår venstre mod venstre - Medmindre andet aftales rides der på samme volte
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4.

Fremlæggelse af revideret regnskab
Behandling af indkomne forslag

lngen indkomne forslag

5.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen har valgt at fortsætte det samme fra sidste år, med årligt kontingent og "midlertidigt". Ridehus
& ridebanekort er også uændret.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På genvalg er:

Katinka Worsøe

lben Kiertner
Caroline RØrbæk

7.

Valg af revisor

På genvalg er:

NiniGufler
Gia Uddberg
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Eventuelt
Medlemmer af VÆR - hvornår?
Rider man og har rådighed over hesten fast i mere end 14 dage, skal man være medlem. Hvis man
får en til at passe sin hest hvis man skal på ferie er dette OK uden medlemskab. Dvs. hvis man
kommer flere gange over en længere periode og benytter faciliteterne skal man være medlem.
Heste der bliver sadlet op i hakket ved ridehus i pensionærstalden - hestens lort bedes bæres ud i
møddingen, eller ind i sin egens hests boks.
Forslag: Jes køber en "lortespand", og det er pensionerne der skaltømme denne!
Hestetrailere - vi kan IKKE få flere end de nuværende 8 pladser. Det er vigtigt at vi parkerer pænt
og ordentligt, som de holder parkeret dags dato.
Tidsplan for rideskoleundervisninB Ønskes - dette laves og hænges op i skabsrummet.
Et ur ønskes hænges op i pensionærstalden - dette købes.
Tiderne for rideskoleundervisningen overholdes - dørene skal ikke åbnes før afsluttet ridehold ! Når
der skal læsses eller læsses af , så gør det ikke før den grå port, hvis der er rideskoleundervisning i
det lille ridehus.
Er der anden plads til opbevaring end ens skab? Der er grisestalden bag søbanen, ellers nej.
Sociale arrangementer: evt. påskefrokost lørdag d. 3l- marts.
Forslag vedr. "ridelejr"

Socialudvalg:
Maja Laulund & Cecilie Stigkær
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Efte r genera lforsa m I inge n konstitue rede bestyrelsen sig so m følger:

Formand: Jesper Andersen
Kasserer: Katinka Worsøe

Bestyrelsesmedlemmer: Rikke Alsing, Caroline Rørbæk, Kim Soetmann & lben Kiertner
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