Årsberetning i VROR, 2016
Jeg tror godt vi tør sige at 2016 har været et rigtig godt år for rideklubben. Der er mange forskellige aktiviteter, der er
godt gang i elev-skolen, stalden er næsten fuld, stemningen er god og der er et gedigent positivt økonomisk resultat.
Det er faktisk lykkedes at lave et positivt resultat på kr. 38.134,- og det er vi ufatteligt stolte af. Og vi er taknemlige for
at vi nu for alvor begynder at kunne høste frugterne af de forskellige initiativer som er sat i gang. Det er både
sparetiltag, aktiviteter samt den generelle positive udvikling klubben er inde i under vores arbejdstese som hedder
rummelighed, bredde og fleksibelt. Her skal være plads til alle, og hvis én har en udfordring har vi alle, som
udgangspunkt, en udfordring. Økonomien er stadig, og vil altid være, et meget centralt punkt. Den SKAL være positiv,
og der arbejdes hele tiden med at skabe nye muligheder og holder et vågent øje med driften så der kan gribes ind og
korrigeres hvis noget kører skævt.

Det føles lidt som at gentage sidste års beretning, men det er stadig således at vi bare mere end almindeligt
påholdende med udgifterne – og når man ser på verden omkring os og alle de klubber der er i økonomiske
vanskeligheder, så er det nok en udmærket strategi. 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.

I 2016 har vi dog flottet os med en del, og det er også en del af det at høste frugterne af at have sparet op. I efteråret
har vi fx fået lavet frostfrie drikkeautomater på alle folde, så der skal ikke længere slæbes slanger, bøvles med frosne
vandkar eller kar der ikke kan rumme nok om sommeren. Det er en virkelig stor lettelse i vores dagligdag. I
sensommeren er taget blevet serviceret, efterspændt og revnede plader skiftet ud så vores bygninger bliver passet på
og kan holde længe. I november fik vi lavet ny ridehus bund, det var tiltrængt – den gamle var nærmest helt slidt væk.
Og selv om det hører til i 2017 vil jeg også nævne at vi lige erhvervet os en luksus baneplaner så vi også kan passe
og pleje vores nye bund på allerbedste vis. Det har stået virkelig højt på ønske sedlen meget længe og vi er til at gå til
i begejstring. Det er faktisk en del investeringer både klubben og Solvang har lavet i 2016 til vi alles glæde og
fornøjelse.

Det næste som står højt på ønske sedlen er vandingsanlæg til hallen, en snild kompakttraktor og noget nyt
springmateriale, da en del støtter og bomme efterhånden er kasseret. Så vi arbejder videre med at tjene penge,
prioritere ressourcerne og sparer op så vi kan få realiseret drømmene. Når vi kigger på drift og indtjening så er det
selvfølgelig elevskolen, opstaldning og aktiviteter som er vores håndtag at trække i samt ikke at forglemme slikautomaten!

Blandt aktiviteterne vi har haft i 2016 nævner jeg bare i flæng: Stævne for nuværende og tidligere medlemmer, samt
elever på Ryå Efterskole, lige inden sommerferien og igen inden juleferien. Event med demonstration af healing og
Aculife plastre med AnnBritt Purup, besøg af heste agility-banen fra Den Hele Equipage, miljøtræning med vores egne
forhindringer og opgaver, pony-trækketure ved Brugsen, fællesspisninger, juleafslutnings pizza-hygge arrangeret af
forældre, påske ridetur hvor vi fandt påskeæg i plantagen, Luciaoptag med afgang fra Holmskov, der er solgt Blindes
Jul, der er redet med turister, der har været julefrokost både for børn og for voksne. Igen i 2016 havde vi også den
store sommerlejr, hvor Lisa trækker et kæmpe læs. Af nye ideer var der i år Halloween ridelejr, hvor vi alle blev
skræmt fra vid og sans, og spist (u)lækker mand og ufattelige mængder kage. Der har været mange forskellige og

meget hyggelige arrangementer, hvor en del er arrangeret og lavet af medlemmer som har fået en ide til noget de
havde lyst til at lave. Alle arrangementer har nydt god opbakning, og forskelligheden er vigtig at understrege, der er
således plads og rum til at vi kan lave lige det I synes der skal ske 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.

Junior udvalget er måske ikke det mest synlige i vores klub, men igen i 2016 var det dem som egenhændigt
arrangerede påskerideturen, og det er også dem som stiller op til at hjælpe, underholde, klippe/klistre med de små,
lege i hallen, spise kage og så videre når der er aktivitet. Og det som er så vigtigt med junior udvalget er at det er den
grundpille vores klub skal stå på i fremtiden, og det er der vi skal lære vores unge mennesker hvordan foreningsDanmark virker. Hvis du har lyst til at være med i junior udvalget skal du bare melde dig, det er åbent for alle der har
lyst til at bidrage til klubben. I 2016 har junior udvalget bestået af Amalie, Sofie, Malene, Pernille, Cecilie og Petrea,
sidstnævnte stoppede i august.

Det at være skolepony kan være hårdt, der er mange forskellige ryttere man skal forholde sig til og det kan synes lidt
ensformigt. Safira, som vi købte i 2015 fortalte os meget tydeligt, at hun ikke havde lyst til at være skolepony, men
havde brug for at være privat pony. Hun blev således solgt til Malene som har haft part på hende en tid. Daisy tøffer
afsted og er en skøn pony, Felix har haft orlov siden sommerferien, men er begyndt på jobbet igen. Vrå Rideskole har
indstillet deres elevskole for en tid, og en af deres skoleponyer, Sonny Boy, har fået senior job hos os. Ligeledes
havde vi det svineheld at få mulighed for at købe både Loke og Sara som vi kender fra tidligere, så vi på den måde nu
har Daisy, Felix, Sonny Boy, Sara og Loke som er faste skoleheste og Lukas som vikar der kan træde til når der er
brug for det. Vibeke underviser i dressur mandag, tirsdag og onsdag. Vi har i øjeblikket ikke fast springundervisning,
men forsøger at holde fast i spring ved at arrangere undervisning en del torsdage med Else Marie eller Rikke. Der er
ledig kapacitet, så kom endelig ud af busken hvis du gerne vil på hold, der er både for børn og voksne, nybegyndere
og øvede. Og også hvis du har en ide til nye hold vi skal prøve.

Stemningen og temperaturen i klubben
Der er piv-hyggeligt i vores klub. Vi har super god belægning i stalden. 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. I vores klub vil vi gerne have de
aktiviteter som I synes er de vigtigste.
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 2016, og

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

