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Bestyrelsen 2013/2014 & 2014/2015

Formand Charlotte Lillelund Schou
Næstformand Natasha Rosenskjold
Kasserer Johnny Berg
Kasserer Berit svart
Sekretær Birte Engelsmann
Bestyrelsesmedlem Mette Brünning
Conradsen
Bestyrelsesmedlem Line Munkholm
Bestyrelsesmedlem Sabine Laulund
Bestyrelsesmedlem Therese Rasmussen
Suppleant Ulla Ghanem
Suppleant Susanne Femhøj
Suppleant Sabine Koch
2013/2014

Formand Natasha Rosenskjold
Næstformand Cecillie Åkerstrøm
Kasserer Johnny Berg
Kasserer Therese D. Rasmussen
Bestyrelsesmedlem Birte Engelsmann
Bestyrelsesmedlem Sabine Laulund
Bestyrelsesmedlem Ulla Ghanem
Bestyrelsesmedlem/sekretær Hanne Sabroe
Bestyrelsesmedlem Vibeke Rosenskjold
Suppleant Annette W. Jørgensen
Suppleant Berit Svart
Suppleant/sekretær Annika H. Krogh – Trådt
ud sept. 2014
2014/2015

Sportslige aktiviteter 2013 & 2014
Sportsligt 2013

Afholdt af
HVR

Sportsligt 2014

Afholdt af
HVR

Rideskolestævne 23. feb.

x

Rideskolestævne feb.

x

Udv. Klubstævne 27. – 28. marts

x

Rideskolestævne 13. april 2014

x

Voltigeringsstævne 07. april

x

Distriktstævne d. 24. – 25. maj

x

Udv. Klubstævne 18. – 19. maj

x

Udv. Klubstævne 29. – 30. maj

x

Sløjfe Spring 11. juli

x

Udv. Klubstævne i dressur med
hold klasser og klubmesterskab d.
16. aug.

x

Udv. Klubstævne d. 12. – 13. okt.

x

Voltigeringsstævne d. 23-24. aug.

x

Jubilæums Distriktstævne d. 17. – 18. aug.

x

Rideskolestævne i spring d. 7. sept.

x

Rideskolestævne d. 17. nov.

x

Rideskolestævne d. 21. sept.

x

Internationalt pony spring

Deltagelse til flere stævner på de
omkringliggende klubber (BNR og
SBGR)

Vestegnsmester-skaberne 2013

Vestegnsmester-skaberne 2014

Udtagelse af Landsholds brutto trup i
voltigering

Distriktsmesterskab kombineret–
Nicoline Vermundsen og Chilano
blev nr. 2
Distriksmesterskab spring pony –
Lea L. Schou og Frk. Fine blev nr. 3

Sociale aktiviteter 2013 & 2014
Arrangement 2013

Dato

Arrangement 2014

Dato

Præsentation af sikkerhedsregler inkl.
spisning
Videoaften

Marts 2013

Fastelavn

2. marts 2014

April 2013

Kiosk åben v/Stemma

9. marts 2014

Medlemsmøde

7. maj 2013

Medlemsmøde

22. April 2014

Melodi Grand Prix

14. maj 2013

Sankt Hans

23. juni 2013

Aktiv Sommer
Ridelejr
Arbejdsdag
Ponytrækning

Uge 30
Aktiv sommer
Uge 31
Ridelejr
4. august 2013
Arbejdsdag
3. august 2013 (Friheden)

50 års Jubilæum arrangement

31. august 2013

Halloween

01. November 2014

Opvisning af voltigering

Avedøre lejrens 100 års
fødselsdag

Juletræsfest og championatoverrækkelser
Nytårs kur

14. December 2014

Ekstra ride aktiviteter mellem jul og
Nytår – Pony Games og Lej en hest

25. – 26. december 2014

Halloween
Ekstra ride aktiviteter mellem jul og
Nytår – Passer-ridning

25. – 26. december 2013

Uge 29 og 30
Uge 31
27. April 2014

31. December 2014

Kommunikation
2013/2014 & 2014/2015
2013/2014
 Regler omkring indslag på facebook fra bestyrelse og medlemmer blev indført
 Medlemmer informeret omkring kontakt til bestyrelsen
 Hjemmesiden er ændret og opdateres hyppigere
 Nyhedsbreve er indført, udgivet 3-4 stk.
 Info-mailen besvares inden for 48 timer. Har efter GF fået en endnu højere prioritet efter medlemmers
ønske
 Medarbejder-møder
 Info-bog for personel og bestyrelse
 Funktionsbeskrivelser og billeder af bestyrelsen, opsat på tavle i rytterstuen og lagt på hjemmesiden
 Trusler, chikane, tyverier, løgne, forfølgelse har bestyrelsesmedlemmer og stedet været udsat for
2014/2015
 De tiltag der blev indført i 2013/2014 er i 2014/2015 fulgt til dørs og efterlevet i videst muligt omfang. Det skal
dog nævnes at offentliggørelse af vores protokoller til tider har haltet og det er helt klart utilfredsstillende
og fremadrettede vægtes der langt større fokus fra bestyrelsens side på dette. Bestyrelsen har været i
dialog/sparring med Idrætsrådet, som bla. var et af de ønsker som udvalget opfordrede os til. Det har givet
ny inspiration for det fremadrettet og været lærer rigt omkring tackling af aktuelle sager. Og ikke mindst at
blive bekræftet at vores informations kilder rækker tilstrækkeligt.

Medlemstal, rideskolehold og
belægning
2013

2014

Medlemstal pr. 31/12 = 318 medlemmer

Medlemstal pr. 31/12 = 348 medlemmer

Sammenlagt voksenhold samt blandet
dem med de store juniorer

Efterspørgsel på springhold, men har
ikke muligheden for at udvide pga.
manglende ridehus tid

Oprettet flere ”baby-hold”

Oprettet flere ”baby-hold”(5 hold)

Oprettet ekstra spring-hold

Oprettet et klappe hest hold

Generelt en god tilgang af elever

Tilgang og afgang af medlemmer er
med positivt resultat

Ventelister ved de attraktive tider

Ventelister ved de attraktive tider

Forsat ledige pladser ved de mindre
attraktive tider

Forsat ledige pladser ved de mindre
attraktive tider

 ”

Heste-bestanden og velfærd
2013/2014 & 2014/2015
2013/2014
 3 heste aflivet (hestevelfærd)
 1 hest fået sit otium
 2 heste udskiftet
 Øget besætning samt bedre kvalitet hest
 Alle heste betalt
 Bundmateriale udskiftet til træpiller
 Øget mængde hø
 Mugning 6 dage om ugen

2014/2015
Vores heste bliver behandlet godt og trives rigtig fint – Foder stand/deres huld er rigtig god og vores træpille bunde er kommet til at fungerer godt trods lidt indkørings vanskeligheder. Vi har solgt en rideskolehest til
en rideskoleelev. Vi har haft en del forskellige heste inde i stalden fra heste handlere og private på prøve.
Heri blandt har der været flere voltige-emner igennem stalden, som ej er gået gennem dyrlæge
undersøgelsen. Her i skrivende stund skal endnu et emne til undersøgelse d. 27/3-2015. Pga. efterspørgelelse
på rideskolen er vi normeret yderligere op på rideskolehestene.

Økonomi
 Øget medlemstal
 Investering i staldmaskine er fortaget
 Udskiftning af bundmateriale til træpiller har økonomisk vist at
det var den rigtige beslutning

 Løn udgifter vokset væsentligt pga. langtidssygemeldinger
og erstattet af lønnet vikarer
 Regnskabet for 2014 er positivt og giver et meget
retvisende billede af økonomien i en forening der driver en
rideskole

Generalforsamling
d. 27.03.2014 & d. 17.03.2015
D. 27.3.2014
 109 fremmødt
 48 stemmeberigtigede
 Formandens beretning – Ingen nævneværdige kommentarer
 Regnskab – Godkendt, uden kommentarer
 2 ændringsforslag til Love & Vedtægter - Bestyrelsens forslag vedtaget , andet forslag ej vedtaget
 Valg til bestyrelsen – Kun suppleantposter var der kampvalg omkring
D.17.3.2015
• 85 fremmødt
• 39 stemmeberigtigede
• Formandens beretning – Ingen nævneværdige kommentarer
• Regnskab – Godkendt, uden kommentarer
• 2 ændringsforslag til Love & Vedtægter - Bestyrelsens forslag vedtaget , andet forslag ej vedtaget
• Valg til bestyrelsen – Ingen kamp valg. Det skal nævnes at Birte Engelsmann valgte at følge Idrætsrådets
anbefaling samt i mødekomme flere medlemmers ønske, trods det ej kunne besluttes på
generalforsamlingen med flertal, at bestyrelsesmedlemmer ikke kan være i familie med ansatte.

Tilbageblik
2014/2015


Bestyrelsen – For første gang i vi ved ikke hvor mange år har bestyrelsen siddet perioden ud. Det har været
en bestyrelse som har fungeret rigtig godt socialt og en bestyrelse som har holdt benene på jorden. Har
kunnet snakke med alle og har ikke fundet en opgave for stor eller for lille til at ville berøre. Der kan så stilles
spørgsmål til hvordan tingene så er berørt, her kan vi erkende , at vi til tider ikke har handlet prompte og ej
heller brugt vores position til at fortælle ”hvor skabet skal stå”. Vi har brugt Idrætsrådet hvor vi har haft et
par seancer, som har været givtige for os - Nu ved vi de er der og hvordan vi kan trække på dem.



Personale – Igen skal nævnes, at dette område har taget langt flere ressourcer end vi har ønsket. Vi fik
lukket fyringssagen med et forlig. Desværre har der efterfølgende været nogle udskiftninger i
staldpersonalet af forskellige årsager.



Lejligheden er på ny udlejet igen og ordningen omkring aflukning og opsyn fungerer meget tilfredsstillende.

Tilbageblik



Kommunikation – Vi har holdt de mål, de tiltag som blev indført i den første evalueringsperiode, dog
desværre med et par forsinkelser på nogle protokoller, som var lang tid om at komme på nettet.



Certificering fra DRF – Arbejdet med certificeringerne er ikke gået yderligere i gang. Men vi kan med lethed
få flere af certificeringerne. Da vi måtte udvide på rideskolen(positivt), så tog det pusten lidt fra os i forhold
til at vi på rideskolen max. må have 8 elever pr. hold for at få en certificering der.



Sikkerhed til hest - Vores personale har fået sikkerhedssko, det er selvfølgelig en udskrivning økonomisk for
klubben, men det er vægtet, at forbygge er bedre end at heldbrede. Vores førstehjælpskasser er fyldt og alt
personale ved hvor de er. Yderligere har vi hængt førstehjælpskasse op i stalden og en til ridehuset er
ligeledes indkøbt. Førstehjælpskursus er afholdt for ansatte og medlemmer af ekstern udbyder –
Kursusbeviser er udstedt.

Tilbageblik







Rideskolehold – Der er generelt rigtig godt belagt på de fleste hold. Hvis der var mulighed for mere
ridehustid i det attraktive tidsrum 17.00 – 20.00, så kunne der aktiveres langt flere børn og unge. Nu har vi et
luksus problem, vi har kunder, men ikke ridehustid. P.t. kunne der startes et springhold mere op samt et
pony Games hold, men ikke ridehustid. Alternativt har vi med en af vores gamle kunder Vikasku som er en
klub fået indgået en aftale omkring formiddags ridning. Vi fik oprettet et klappe, strigle og gå tur hold, dog
ikke med den gruppe mennesker som vi havde forventet, men det blev ligeledes med en fritidsklub.
Støtte privatryttere i udvikling – Vi må desværre erkende og indrømme at vi ikke inden for de rammer som
er os tilgængelige kan udvikle vores privatryttere. De bliver nød til at køre deres heste flere gange ugentligt
til andre klubber for at modtage undervisning, hvor faciliteterne og trænings tiden er til stede.
Fordeling mellem privat- og rideskoleheste – Vi ser en medlemsfremgang, vi ser flere rideskoleryttere, det
er bare så positivt. Vi kunne sagtens fylde flere hold, i det rigtige tidsrum, det kræver blot et ridehus mere.
Der er forsat god efterspørgelse på privat opstaldning, men da vi har udvidet rideskolen, så er det ej muligt,
at i mødekomme den private opstaldning. Rent konkurrencemæssigt er det for sporten i Hvidovre ikke
fremmende.

Fremtiden
Vores ønsker & udfordringer







Langvarig brugsret-aftale
Udbedring af skadet udendørsbane samt bane belysning
Skiftning af ridehusbund af sikkerhedsmæssige årsager
Nuværende stald i forhold til lov om heste, skal ombygges
Jord- og græsfolde, skal omlægges/udvides
Flere samarbejdsaftaler skal indgås – Brøndby Kommune opstart 1. august

