Årsberetning i VROR, 2015
Sidste år indledte vi årsberetningen med sætningen: 2014 har, alt i alt, været et rigtig godt år i vores alle sammens
klub. Det samme kan vi sige om 2015. Bestyrelsen var uændret efter sidste general forsamling, og fokus er stadig at
økonomien som SKAL være positiv, hvor kedeligt det så end må være at tale om penge hele tiden. Men vi arbejder
stadig videre med spare tiltag og udvikling af nye indtjenings muligheder. Ligeledes holdes der et vågent øje med
driften hele tiden, så der kan laves korrigerende handlinger straks, hvis noget er ved at løbe fra os.

2015 er endt med et lille positivt resultat på godt 1500 kr, og det er vi rigtig stolte af. 1. halvår af 2015 var tyndt på
optalder siden, da vi stadig levede med efterdønningerne fra kværken i 2014. På sparesiden har vi hele 2015 haft
glæde af vores nye LED beslysning i ridehallen. Vi har opnået en besparelse på 3.364 kWH, hvilket svarer til ca 6.600
kr. Det kommer til at kunne ses for alvor i næste års regnskab.

Der udover er vi bare mere end almindeligt påholdende med udgifterne. Vi prøver at bruge de ting vi har, og få det
bedste ud af det. Vi har nogle søde fingersnilde mennesker i stalden som hjælper med at reparere og modificere så
udgifterne hele tiden kan holdes nede. Selvfølgelig også med øje for, at man ikke skal spare så meget at det ikke
fungerer for os. Men jeg synes vi lykkes med at holde vores klub velfungerende for små midler.

På indtjeningssiden har vi haft fokus flere forskellige steder, men primært på aktiviteter som er til glæde for vores
medlemmer og venner af klubben. Vi er fortsat med fællesspisningerne som stadig er populære – rekord deltagelse
indtil videre var i efteråret til bøf med bløde løg hvor vi var 59! Et af de nye ting vi vil prøve i 2015 er at arrangere dage
med miljøtræning, eller besindighedstræning som det også kaldes. Vi har samlet sammen i hjørnerne af hvad vi har af
sjove ting som kan bruges, og med hjælp fra de fingersnilde skal vi nok for lavet nogle sjove udfordringer som man
kan komme og prøve kræfter med.

I slutningen af sommerferien blev der afholdt ridelejr med god tilslutning. Lisa med mange hjælpere lagde et stort
stykke arbejde i at give børnene nogle dejlige dage i hestenes tegn. Der har også været afholdt en lidt mindre
rideweekend for de yngre ryttere, vi har holdt klubstævne op sommerferien og til juleferien. Der har været forskellige
hygge dage med ridning og bowling for junior rytterne, og ride-hygge samt tur i legeland for de yngre ryttere. Til alle
arrangementer er junior udvalget særdeles aktive og trækker en stort læs i forhold til at lave sjove aktiviteter med de
yngre medlemmer og ligeledes til praktisk hjælp. Junior udvalget var også i arbejdstøjet til julehyggedagen, hvor de
havde arrangeret pyntning af juletræ i stalden, klippe julepynt, pynte rundt omkring og spise æbleskiver. Således
kunne vi nyde december med en top-pyntet rideklub.

Ellers har vi haft tur-ridning med turister i sommerferien, vi har haft træningsdage med fokus på programridning til
stævner, vi har været til sommerfest i V. Hjermitslev og til åbent hus ved Brugsen og give trækketure, vi har haft
besøg af heste-agility bane og meget meget mere. Vi forsøgte os atter med solsikker til salg ved vejen, men
dyrkningen slog helt fejl i 2015, måske kan det skyldes sommervarmen som lod noget tilbage at ønske, men vi
forsøger bare igen i år og håber på sol og varme. Alle arrangementer har nydt god opbakning, og forskelligheden er
vigtig at understrege, der er således plads og rum til at vi kan lave mange typer arrangementer i vores klub. I
forbindelse med alle vores arrangementer er det vigtigt at huske, at alle arbejder gratis og at alt overskud går til
klubben. Det er vi dybt taknemlige for.

Særligt tak vil jeg sige til vores junior udvalg som er den grundpille vores klub skal stå på i fremtiden. Junior udvalget
består af nogle gæve unge piger - Amalie, Sofie, Petrea, Sara, Emma, Stine og Henriette. Og vi vil særligt
fremhæve Henriette, som har kæmpet mere end almindeligt bravt mod sin sygdom og aldrig mistet modet selv om hun
endte med at tabe kampen. Sideløbende med sine behandlinger, deltog Henriette aktivt og utrætteligt i alle
arrangementer, hjalp med det hun kunne og mere til, samt opmuntrede og tilskyndede sine ride-kammerater til at blive
det bedste de kan. Henriette vil have en særlig plads i vores klub og vore hjerter.

Også i 2015 har vi sagt farvel til 2 skoleponyer, Gaudy og Gubben. Gaudy trivedes ikke som skolepony, og i
erkendelsen heraf valgte vi at sætte hende til salg. På mirakuløs vis kom vi i kontakt med Gaudys oprindelige ”morKaren” som har kendt hende siden hun blev født ved avleren, og Karen ville gerne have Gaudy hjem. Så det fik hun!
Gaudy bor nu lidt udenfor Åbenrå, og har det som blommen i et æg, rides af en pige på 10 og er i fantastisk trivsel. Vi
modtager jævnligt en hilsen fra Gaudy og er taknemlige for at vi fandt det ideelle hjem til hende. Gubben trivedes
heller ikke rigtigt, men det var mest fordi han blev tiltagende dårligere og dårligere til at se. Han flyttede før sommeren
hjem til Anette, hvor han gik og nød livet som kæledyr. Men hen på efteråret måtte vi sande, at han var helt blind og
ikke i stand til at klare sig på almindelig værdig vis. Han blev derfor sendt afsted til de evige enge, og vi takker både
Gubben og Gaudy for at vi måtte lære dem at kende.

I 2015 har vi fået 2 nye skoleponyer, et par rutinerede damer, Safira og Daisy som sammen med Felix og Lukas
betjener vores elever, som går til undervisning på skolehest. I øjeblikket underviser Vibeke mandag og tirsdag i
dressur, og Rikke underviser onsdage i spring. Mandag aften har vi også vores voksen-hold under Charlottes kyndige
vejledning. Vi har kapacitet til mere og ledige pladser på de fleste hold, så hvis der er noget I savner eller kender
nogen som gerne vil til undervisning, så skal I endelig henvise dem.

Stemningen og temperaturen i klubben
Der er super hyggeligt i vores klub. Vi har super god belægning i stalden, lige nu er der kun 3 ledige bokse, hvoraf de
2 er lejet ud fra marts. Alle bidrager positivt med det som de har mulighed for og der er skønt at komme her. I det
daglige møder man kun glade og søde mennesker i vores klub, og det er så dejligt at være en del af et fællesskab
hvor der er plads og rummelighed, hvor man hjælper hinanden, hvor det er lige meget om man rider på højt plan,
hygger sig, bruger gummi støvler eller fine ridestøvler. Og sådan skal vores klub være.

Opfordringen
Vi, i bestyrelsen, vil gerne lave de ting I synes der skal ske. Så hvis du har en ide til et arrangement, en spændende
underviser du kunne tænke dig vi skulle invitere, en særlig slags træning, som du kunne tænkte dig at vi skulle have
på programmet enten fast eller som lejlighedsvis arrangement. Så sig endelig til. Vi har et aktivitets udvalg, som altid
er glad modtager af nye ideer, og nye hænder som vil være med til at arrangere spændende ting – og man behøver
ikke være i bestyrelsen for at være med til at lave noget, alle er velkomne.
Hvis du har ønsker eller forslag til noget vi kunne gøre anderledes, så sig også endelig til – den eneste chance vi har
for at ramme det I gerne vil er ved, at I siger til. Det er vores allesammens klub, og vi er fælles om den.

Tak for et dejligt 2015, og

 husk det er din og min klub, og dit og mit ansvar! 

