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Først stor tak til Daniel for at påtage sig erhvervet som ordstyrer 

 

Når man skal skrive en tale der skal fungere som formandens 

beretning, så kan man vælge at tænke tilbage på året der gik, 

prøve på at huske hvad der er sket, takke alle tilstedeværende for 

de gode minder etc. Man kan også tage formandens beretning 

frem fra sidste år, læse den igennem, fokusere på de ting der 

handlede lidt om opgaver og visioner for fremtiden, og så tjekke 

efter om man har holdt hvad man satte sig for. 

Min hukommelse er blevet 1 år ældre, så jeg har valgt den sidste 

løsning. 

For et år siden luftede bestyrelsen ideen om et nyt sekretariat, 

som i dagligdagen også skulle kunne fungere som en ekstra 

rytterstue. I al sin enkelthed var tanken, at klubben i samarbejde 

med Jytte og Ulla skulle etablere en tilbygning på den ene 

gavlende af den store ridehal. Det projekt er vi ikke kommet 

videre med. Det skylles fortrinsvis at implementering af de nye 

boksregler i lov om hestehold efterhånden er så nært 

forestående, at Jytte og Ulla er nødt til at koncentrere sig om 



dem først. Det handler i bund og grund om at prioritere en sikring 

af staldforholdene, så der fortsat holdes heste, og dermed kan 

drives rideskole. Samtidig har det akutte behov for et sekretariat 

ændret sig lidt siden sidst: Springdommerne har fået deres eget 

dommertårn og tager nu ikke længere plads i det gamle 

sekretariat til militarystævnerne. 

En anden ting der blev nævnt i sidste års beretning var behovet 

for at få udvalgsarbejdet ordentlig op at køre. Vi havde ret hurtigt 

efter sidste generalforsamling et stort møde med alle 

medlemmer om nødvendigheden af, at få vores udvalg op at køre 

som de skal; med møder, mødereferater etc. En hel del er 

lykkedes i det regi, men vi er ikke i mål endnu. Derfor er 

udvalgene stadig et fokusområde vi vil arbejde videre med i 2015. 

Arbejdet med ridestier i skoven var også en af de opgaver der var 

sat af til 2014. Her har oprydningsarbejde efter stormene og den 

almindelige skovdrift forhindret udbedring af ridestierne. Vi 

håber vi i 2015 kan få lidt arbejde gjort der. 

En anden af de ting bestyrelsen har planer om for 2015, er at 

forbedre på tilskuerpladserne i den store hal. Vi vil gerne gøre 

hele området mere indbydende og venligt, udvide 

siddepladserne, og gøre det nemmere at flytte spring ind og ud. 

 

Hvis man alligevel skulle lægge hjernen i blød og forsøge at huske 

lidt af 2014, så er der er par ting eller tre, der springer i øjnene: 



Det første jeg kommer til at tænke på, er den fantastiske sommer 

vi havde. Næsten for meget af det gode. Vi fik begge military-

stævner afviklet med vejrgudernes velsignelse – så kan vi vel leve 

med, at det regner hver tirsdag resten af sæsonen … 

Vi har også fået en del nye medlemmer i 2014. Godt nok på en 

lidt kedelig baggrund: De lidt turbulente forhold i vores nabo-klub 

sendte hen over året medlemmer i vores retning. Der er kommet 

lidt flere nye ansigter til, og det er selvfølgelig dejligt. Det er også 

vores indtryk at de er faldet godt til. 

Også på en anden front har vi fået lidt nye ansigter i staldene. 

Bestyrelsen ansatte i sensommeren Johanne til at varetage 

undervisning i ridefysiologi, så nu tilbyder Sønderskov rideklub 

foruden en del andet, også mulighed for rideundervisning og 

terapi på hesteryg for fysisk og/eller psykisk handicappede. Der 

er endnu ikke så mange elever, men det vigtige er her nok også 

mere profileringen af vores rideklub, snarere end indtjening. 

Alt i alt blev 2014 et godt år. Et år som året før med mange 

stævner og dermed gode indtægter – det er jo stævnerne vi 

tjener penge på, og vi kan ikke holde stævnerne uden at 

medlemmerne hjælper til. Det har I som sædvanlig været rigtige 

dygtige til – derfor en stor tak til alle de frivillige hjælpere. 

Bent har som sidste år på forbilledlig vis styret pengekassen. Jeg 

tror man uden at lyve kan sige, at økonomien er så sund som 

nogensinde – igen i år skal der lyde en stor tak til Bent for hans 

indsats med finanserne. Ligeledes takker bestyrelsen Jytte og Ulla 



for et godt år og et godt samarbejde, og også for det store 

arbejde I begge gør for klubben, især i forbindelse med 

planlægning og afvikling af military-stævner. 

Hermed, på bestyrelsens vegne: 

Tak for året 2014, og vi håber og regner med at 2015 bliver lige så 

god. 

 

   Michael Winstrup Schmidt 

 

 

 

 

 


