
Formandens beretning 

Kære alle 

Traditionen tro handler formandens beretning rigtig meget om året der er gået og hvad vi kan se 

tilbage på. 

Ja først og fremmest et år der er gået med masser af aktiviteter, det gælder lige fra dagligdagen 

med masser af ridning som til vores weekender med stævner inde og ude, spring og dressur. 

Et af mine mål som formand har de sidste år være at få ”ringene til at brede sig i vandet”. Med det 

mener jeg at vi som klub skal lave nogle aktiviteter hvor vi kan sige ”det ser hyggeligt ud, det vil jeg 

være med til” Det er startet i det små med fællesspisning når vi havde haft arbejdsdag. Flere og 

flere er kommet til disse arrangementer og vi har hygget når vi har arbejdet og lært hinanden 

bedre at kende. 

Og dette kendskab til hinanden, er det der har været med til at fået ”ringene til at brede sig i 

vandet” og stadig gør det.  

Hvordan kan vi se det, vil nogle måske spørge. Et af resultaterne er at, vi er blevet mange flere til 

at løfte div. opgaver i klubben, lige fra dagligdagen til stævner. 

 F.eks fik vi sidste år afviklet en række øve stævner, her gik Karina B og Rie forrest og fik sat gang i 

en masse medlemmer, både som skrivere, regner til cafeteriaet og så selvfølgelig en masse starter. 

Det var og er en succes og der er behov for flere at disse aktiviteter.  

Sidste år var der også nogle ture ud i det blå til hest, bla. Hedeland og der har også været nogle af 

jer der har arrangeret ture til stranden og ud og bade med hestene. Det er helt klart for de 

morgenfriske. 

 Et andet tegn på at vi godt vil hinanden og være sammen er at, der er blevet sat gang i ”vi spiser 

aftensmad sammen” her er det forskellige af jer der har stået for maden fra gang til gang. Og det 

er rigtig hyggeligt, så en varm anbefaling til jer der endnu ikke har deltaget.  

Sidst men ikke mindst har der været flere ride lejre for damerne. Antallet af deltagere er stigende 

fra gang til gang og jeg fornemmer helt klart at det også er kommet for at blive. 

Alle disse fælles arrangementer hvor vi er sammen og hygger, giver os alle et større og stærkere 

fundament at arbejde videre med. Jeg fornemmer helt klart et meget større sammenhold, vi 

hygger sammen, vi hjælpe hinanden, vi støtter op om klubben. Og så er der en skøn pludren og 

snakken når man kommer ind i stalden og ridehuset. 

Hvad har vi elles nået i 2019, jo vi har 

• fået malet den lille rytterstue, toiletterne, baderum, gang og grovkøkkenet 

• fået sat varmepumper op i den store rytterstue, så alle nu kan nyde ridningen i det store 

ridehus uden at fryse. 

• sat piskeholder op i begge ridehuse, 



•  lavet dør i barrieren i det store ridehus, så nu behøver vi ikke sidde i hjørnet mere, men 

kan sidde i sikkerhed på tilskuerpladsen og alligevel komme hurtigt ned i ridehuset hvis der 

f.eks skal samles hestepærer op,  

• malet spring, 

• fået en bomvogn 

• fået renoveret lyset på udendørsbanen  

• taget på det store ridehus blev endelig skiftet. 

• Karina har vanen tro haft ridelejer i sommers  

• Haft ridemærkeundervisning 

• politiet har været forbi og givet et foredrag om trailerkørsel 

• dyrlægen har holdt foredrag om herpesvirus. 

• sidst men ikke mindst så er begge vores bunde i ridehusene færdigbetalt. 

Bomvognen og varmepumper har vi fået ved ansøgning hos div. fonde. 

Og så er der sikkert noget jeg har glemt. 

Så hvis nogle af jer er lidt forpustet, ja så ved I nu hvorfor. Det er et ganske pænt aktivitetsniveau 

vi har holdt. 

Hvis vi ser en lille smule ind i år 2020, ja så er vi jo allerede i fuld gang med div. aktiviteter i form af 

stævner, der har lige været et super hyggeligt B-pony stævne i dressur. Og lige om lidt har vi et C-

stævne i dressur. Og der barsles med et øvestævne i april, samt endnu en ridelejr for damerne. 

Jeg vil gerne takke jer alle og div. udvalg for det store arbejde I har lagt i klubben i 2019  

Sportsudvalget er altid i gang med et eller andet stævne, det er et stort arbejde og der er meget 

logistik der skal være klaret før et stævne, går i luften. De er heldigvis super gode til det og de er 

også gode til at sætte os andre i arbejde og sådan skal det være. Tak for det store arbejde I udføre. 

Cafeterieudvalget er pga. sportsudvalgets mange aktiviteter også sat i arbejdet. Der er mange 

munde at mætte. Alle jer som hjælper og alle kunderne.  Cafeteriaet er en af vores 

indtjeningsmuligheder. Tak til alle jer der har hjulpet til med rengøring, indkøb, madlavning, køb 

og salg, kagebagning m.v. 

Sponsorer er en vigtig ting ved vores stævner, især hvis vi gerne vil have overskud. Og overskud vil 

vi jo gerne have så vi kan investere og vedligeholde. Derfor er det vigtigt for klubben at få så 

mange sponsorater som muligt. Der er brugt mange timer på dette arbejde, så stor tak til jer der 

har været med til at skaffe sponsorater.  

Materialeudvalget har haft gang i div. reparationer, der er altid noget som skal laves eller 

forbedres. Og mange ønsker på listen. Bla. har et af de store opgaver været at få trukket strøm til 

det store springdommertårn. Meget af det materialeudvalget klare, sparre os for udgifter til 

reparatør. Dejligt at vi har sådan nogle handymænd tak for det.  

Hvad har bestyrelsen så arbejdet med. Ja vi har været indblandet i alt det jeg har nævnt, 

herudover er Solrød rideklub jo en stor butik med mange indtægter og udgifter. Det balancerer 



meget godt. Men vil vi gerne have fornyelser og andre større ønsker, ja så skal vi sørger for at der 

er penge i kassen og at der er en god styring på vores budget. Så udover at deltage i div. udvalg og 

få opgaver og ønsker fra jer og planlægge udførelsen af disse, ja så prøver vi at køre butikken så 

smertefrit som muligt. Ikke for mange regler, men nogle vi alle kan navigere rund i hverdagen og 

som kan tilpasses de enkelte situationer der kan opstå. 

Solrød rideklub har et super godt samarbejder med gårdens ejere. Det er et stort plus at vi taler 

godt sammen. Gården er også en stor aktør i hverdagen, når vi holder stævner og laver andre 

aktiviteter. De er altid klar til at lægge en stor portion energi i at klub og gård køre godt og 

gnidningsfrit sammen. 

Så stor tak til jer alle. Det er jo jeres gode humør og energi der er med til at tegne klubben og gøre 

den til et godt sted at være. Det er dejligt at mærke at I alle gerne vil Solrød rideklub. 
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