Formandsberetning Grejs rideklub 2014
Skrevet af Sisse Bærholm.

Dette er min første og sidste beretning som formand i Grejs Rideklub. Jeg kan kun beklage at jeg desværre
ikke er i stand til at være til stede i aften men jeg havde en samtale som jeg ikke var i stand til at aflyse eller
flytte.
Endnu et år er gået i grejs rideklub. Det var været et spændende år, hvor vi fejrede Grejs Rideklubs 10 års
jubilæum. Men det har også været et alvorligt år, hvor bestyrelsen har stået med en meget stor opgave
efter tabet af det meget store sponsorat fra Vinderchancen. Men mere om det senere.
Opgaverne i bestyrelsen har været fordelt efter evne og interesse i vores dynamiske og aktive bestyrelse.
Det har dog været ganske få hænder som arbejdet har været fordelt på, hvilket betyder at der hviler et
meget stort arbejdspres på de enkeltes skuldre. Vi håber derfor at der er nye kræfter der ønsker at stille op
til bestyrelsesarbejdet, når vi når dertil senere i aften.
Vi har i bestyrelsen i år fået nye heste i stalden og ansat ridelærere. Der udover har vi deltaget i alle de
aktiviteter der har været i Grejs rideklub i løbet af året.
Vi har afholdt 6 bestyrelses møder i 2014 . Vi mødes på skift hos hinanden.
Vi har en dagsorden som vi følger og møderne varer ca. 3 timer pr gang, fra kl. 18.30 – 21.30.

Medlemmer:
Vi har pt. ialt ca. 80 junior medlemmer og senior medlemmer.
Vi har igen i år haft en naturlig afgang af elever i løbet af vinteren, men kan allerede nu mærke at eleverne
kommer igen her til foråret.

Aktiviteter 2014:
Vi har i år afholdt 1 stævne i foråret og måtte desværre aflyse vores efterårsstævne da der manglede
deltagere. Vi har også med stor succes afholdt ridelejr, hvilket er et arrangement som tjener mange penge
til klubben. I slutningen af august holdt vi opsadlingskursus, hvor forældre og børn i rolige omgivelser og
under ordnede forhold kunne få en introduktion til, hvordan sadlen skal vende og hoven renses. Det var en
rigtig god dag med flot tilslutning fra forældre og børn. I november afholdt vi Grejs Rideklubs 10-års
jubilæumsshow om dagen og jubilæumsfest for både de voksne og unge mennesker om aftenen. Showet
var en stor succes og genererede et stort overskud til klubben. Vi har afholdt staldmøder med pigerne der
har part på vores heste/ ponyer.Der har vi drøftet sikkerhed, regler, omgangstone og hvad der ellers rører
sig blandt pigerne og hestene.
Slutteligt i julen afholdt vi en rigtig hyggedag, hvor pigerne løssprang deres heste/ponyer og klubben var
vært med kaffe og rundstykker, for alle der havde lyst til at se på.

Sponsorer:
I år har vi været så heldige at få 2 nye sponsorer som har hængt skilte op i hallen. Vi har også været så
heldige at få 10.000 kr. af Carlsbergs Sportsfond til indkøb af nye sadler. Stor tak til Villy for den indsats.

Der er blevet købt nye sadler til Rose, Ninja, Cedric og Snowy for pengene.
Så skal der lyde en stor tak til alle der har været med til at sælge lodsedler til fordel for
Børnehjælpsdagen. Vi har indtjent et flot beløb til Grejs rideklub men mere om det når Pia gennemgår
økonomien senere.
Desværre var 2014 også det år, hvor vi mistede Vinderchancen som sponsor. Butikken blev solgt og i foråret
besluttede de nye ejere at de ikke længere ønskede at sponsorere en rideklub. Dermed forsvandt et årligt
sponsorat på mellem 80.000 og 90.000 kr. om året og besværliggjorde klubbens økonomiske fremtid
betragteligt.

Heste/pony:
Midt i april måtte vi sige farvel til Beauty som flyttede med til Nyt Hesteliv da vi ikke mente at hun egnede
sig til rollen som rideskolehest. I forbindelse med sommerferien sagde vi ligeledes farvel til Daisy som
flyttede tilbage til sin ejer.Bounty solgte vi til Bording Rideklub for kort tid siden da vi har behov for en
større pony og bestyrelsen er i fuld gang med at finde en egnet erstatning for Bounty.
Vi har nu Fabian på prøve for at vurdere om han er egnet til rideskolen.
Cecilie opsagde sin part på Bounty i foråret, hvorefter Stine fik part på Bounty. Vi måtte også sige farvel til
Amalie som part på Tut. Ved den lejlighed skiftede Stine fra part på Bounty til part på Tut. Iben kom til
stalden og fik part på Cedric efter at vi måtte sige farvel til Laura som ikke længere ønskede at være
partsrytter.
Pt. har vi en meget homogen flok ponyer i vores stald. Der har været få skader i løbet af vinteren. og vi har
ingen alvorlige uheld haft i år. Vi mangler dog stadig en god pony så den er vi på udkig efter.

Undervisere:
Igen i år har vi haft udskiftning af undervisere:
Tina Aagård opsagde sin stilling som tirsdags og torsdagsunderviser i forbindelse med julen. Vi ansatte
Emma Hindhede som afløser for Tina om tirsdagen og Ditte-Marie Vincent Ancker som afløser om
torsdagen. Til vores nyoprettede miniputhold ansatte vi Karoline til at varetage undervisningen om
lørdagen.
Vi har pt. en meget velkvalificeret underviser trup, som glæder vores hold hver uge med super god
undervisning.
Den nye folkeskolereform gav os en række udfordringer efter sommerferien. Børnene kunne pludselig ikke
nå i stalden til deres oprindelige ridetider, vi måtte rykke starttiderne for holdene og mistede også en del
elever fordi de ikke kunne overskue både at skulle have ekstra lange skoledage samtidig med at de skulle til
ridning om eftermiddagen. Vi mistede desværre også et fritidshjemshold fordi de ikke kunne nå ud til os og
ride førend børnene skulle hjem fra klub igen.
På holdsiden har vi lavet en række nye tiltag for at sikre en klubben en større indtægt. I foråret oprettede vi
et miniputhold for børn op til 6 år som rider om lørdagen under Karolines kyndige ledelse. Børnene på
holdet skal primært lære at holde balancen i sadlen og nyde omgangen med heste. Formålet med holdet er
at vi selv er med til at ”udklække” ryttere til vores egentlige rideskolehold.
Om fredagen har vi for ganske nyligt oprettet et talenthold for vores partspigerne. Pigerne rider nu
undervisning i små koncentrerede clinics om fredagen i stedet for undervisning i ét stort hold. Udover

undervisningen hver 2. uge vil pigerne også modtage teoretisk undervisning i forskellige emner varierende
fra trailerlæsning til mentaltræning. Vi tror på at vi med talentholdet kan være med til at fastholde vores
partspiger i længere tid da vi nu har et mere fuldstændigt tilbud til dem.
2014 har også været året, hvor vi oplevede et boom af tanteryttere. Pludselig havde vi tanteryttere nok til
at lave 2 hold. Desværre var det for nogen af tanterytterenes vedkommende en ganske kort opflammende
interesse så vi forventer at blive nødt til at reducere til et hold igen så vi ikke har to halvtomme hold.

Økonomi:
Bestyrelsen har i 2014 stået med en svær opgave. Fra starten af året så det ud til at regnskabsåret 2014
ville generere et lille underskud. Efterfølgende fik vi et stort overskud fra jubilæumsshowet og en større
sponsorindtægt fra skilte og til køb af sadler som har hjulpet vores 2014 regnskabsår flot på vej. Desværre
kunne vi også igennem hele 2014 se at vi i 2015 ville få betragtelige økonomiske problemer uden
sponsoratet fra vinderchancen. Allerede i sommeren 2014 startede bestyrelsen derfor en proces med at
prøve at finde ud af, hvordan vi gør Grejs Rideklub økonomisk bæredygtig. Vi har arbejdet os igennem alle
dokumenter, kontrakter og samarbejdsaftaler. Vi har søgt rådgivning fra Dansk Ride Forbund og holdt
møde med deres klubrådgiver. Vi har søgt rådgivning ved Vejle Kommune, vi har holdt møde med Grejs
Ridecenter og vi har afsøgt markedet for forskellige muligheder. Vi har overvejet alle mulige scenarier fra
lukning, flytning, udgiftsreduktion, overordnet økonomistyring mm. som en løsning på klubbens
økonomiske problemer. Vi mener dog ikke at nogen af de muligheder vi har overvejet eller de planer vi har
arbejdet med er den rigtige. Vi er stødt på store udfordringer på to forskellige områder:
1) Rekruttering af frivillige til at løfte de aktiviteter, der er nødvendige for at garantere indtægter ud over
den daglige undervisning.
2) Sikre en sund og langtidsholdbar økonomi med balance imellem indtægter og udgifter.
Vi må erkende, at det ikke er lykkedes os at lave en langsigtet plan, der sikrer klubbens fremtid. Som
konsekvens deraf træder den samlede bestyrelse tilbage ved denne generalforsamling.
Vi håber, at medlemmer med friske øjne og nye idéer vil træde til og bidrage til at sikre klubbens fremtid.
Derfor vil jeg gerne opfordre alle med en interesse i Grejs Rideklub til at melde sig på banen, så der kan
blive dannet en ny bestyrelse. Det er mit håb at en ny bestyrelse vil være i stand til at ryste posen og med
deres friske øjne sikre at der også om 10 år eksisterer en økonomisk sund Grejs Rideklub.

Og med disse ord siger jeg et stort tak til den afgående bestyrelse. Det har været en stor og svær opgave
som I har stået overfor det forgangne år. I har taget nogle svære emner op til diskussion og forholdt jer
nøgternt til det svære emne omkring hvad der er bedst for Grejs Rideklub. Vores diskussioner og
synspunkter har ikke været populære men jeg håber at de af alle vil være respekterede som værende
nødvendige!!
Slutteligt skal også lyde en stor tak til de børn, forældre og samarbejdspartnere som vi har haft kontakt
med igennem det forgangne år. Vi sætte stor pris på jeres tilstedeværelse i klubben.
Sisse Bærholm Formand for Grejs rideklub .

