Formandens beretning
Generalforsamling den 20. marts 2018
Vi kigger tilbage på et spændende og begivenhedsrigt, men også udfordrende år for Dalumgård
Rideklub. Startende med en generalforsamling den 14. marts 2017, hvor vi fik valgt en næsten
helt ny bestyrelse. På mange måder en ny begyndelse for klubben, hvor vi efter 30 år med samme
fantastiske bestyrelsesformand, skulle have etableret en bestyrelse, der ikke kendte til ”hvad vi
plejer”. Vi så nye muligheder for klubben, men måtte også konstatere, at der var behov for at få
struktureret bestyrelsens opgaver, afklaret roller og ansvar. Vi var naturligvis godt hjulpet af vores
daglige professionelle ledelse, som kunne bistå med meget viden, og hvor den daglige drift har
været (næsten) upåvirket. Vi har med respekt for hinandens roller, samarbejdet og gjort hvad vi
kunne, for at efterleve klubbens værdier og på ”forsvarlig vis drevet Dalumgård Rideklub”.
Bestyrelsen har konkret arbejdet med forskellige opgaveområder, som også er afspejlet i vores
udvalgsstruktur. Vi har afholdt 10 bestyrelsesmøder og et utal af arbejdsmøder. Vi har behandlet
punkter om klubbens økonomi, principielle beslutninger om drift og personale, punkter fra
medlemmer, gennemførsel af aktiviteter/arrangementer og ikke mindst information til medlemme,
profilering af sponsorer mv.
Vi har digitaliseret bestyrelsesarbejdet, alt er blevet nedskrevet og er tilgængeligt for både
nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer i Google Docs. Hjemmesiden har gennemgået
en oprydning og bliver løbende ajourført, men info om blandt andet aktiviteter, udvalg og
personale. Desuden profileres vores sponsorer og hjemmesiden bruges aktivt, når vi opretter
begivenheder på f.eks. Facebook. Der er blevet ryddet op i vores Facebook grupper, og vores
officielle klubside på Facebook administreres og anvendes, så vi bedre kan bruge de sociale medier
til kommunikation, information og markedsføring af klubben.
Der er brugt mange kræfter på at få etableret et sponsorprogram, hvor vi desværre ikke er
kommet helt i mål. Vi har fået lavet aftale med skiltecenter om sponsorskilte til den store ridehal,
så vi er klar til at indgå pengesponsorater. Sponsortavle er nødvendig, så vi også kan tilbyde
mindre sponsorater. Imidlertid afgørende at vi i DAR får nyt logo, som vi kan bruge både til
markedsføring og profilering af sponsorer – det nuværende kan desværre ikke bruges til tryk mv.
Bestyrelsen HAR allerede valgt nyt billede, og den nye bestyrelsen kan forhåbentlig snart
præsentere det nye logo.
Længe har bestyrelsen ønsket at forenkle vores administration, og derfor har vi bl.a. fået oprettet
vores egne koder til MobilePay. Vi har undersøgt mulighederne for enklere betalingsløsninger, og
bankskifte er en mulighed. I disse tider kræves der dog andet og mere end tidligere, og det er
nødvendigt med en opdatering af vores vedtægter. Det er én af årsager til, at vi har måtte afvente
denne generalforsamling.
Desværre har vi, som mange andre klubber i Odense, været ramt af uforståelige hændelser.
Udstyr forsvinder fra stalde, sadelrum og skabsrum. Det er trist men desværre nødvendigt, at vi
får overvågning. På opfordring fra medlemmer har bestyrelsen derfor besluttet, på det sidste
møde, at der bliver lavet en særskilt indsamling, som vi håber rigtig mange vil bidrage til. Når vi
har finansieringen på plads, bliver overvågning installeret.
På aktivitetssiden har vi med fornøjelse arrangeret afskedsreception for Jette, og fejret Helga, da
hun blev færdiguddannet som berider. Der har været afholdt julefrokost, hyggeaftener og rigtig
mange har hjulpet, når vi har holdt arbejdsdage og arbejdsaften. Tak til alle for jeres indsats. Som
klub er vi selvfølgelig afhængige af alle frivillige, som hjælper og bidrager til, at Dalumgård fortsat
er en klub, som kan tilbyde attraktive faciliteter og både fastholde og tiltrække nye medlemmer.
Igen i år, har vores stævneudvalg haft travlt. Det er blevet til 4 c-stævner, og 3 elevstævner. Vi er
så heldige, at vi har nogle helt utrolige medlemmer, som gang på gang påtager sig den store
opgave, det er at få afviklet stævner. Mange frivillige har hjulpet og arbejdet hårdt. Uden jer ingen
stævner, og da vi jo er afhængige af de indtægter vi får fra stævnerne, så skal I have en stor TAK.
Selvfølgelig også en TAK til vores mange sponsorer, som støtter os og bidrager med blandt andet
ærespræmier. Vi fik også afholdt ridelejr for vores unge ryttere. Det var en succes, med mange
deltagere, gode rideoplevelser og socialt samvær – sådan skal det også være på DAR. Alt i alt har

fik fået et godt overskud fra vores aktiviteter, og pengene er blevet brugt til traktor og ikke mindst
nye heste til elevskolen.
På personalesiden har vi haft en omskifteligt år. Vi måtte sidste sommer sige farvel til alle vores 3
beriderelever. En udskiftning, som gav lidt uro i en overgang, men det lykkedes vores ledelse at
finde 3 nye, så vi kunne byde velkommen til Andrea, Rebecca og Michelle - dejligt at I havde lyst
til at blive en del af DAR. Her i 2018 er Louise kommet til, og vi er hver dag taknemmelig over
jeres store arbejde i stalden, i undervisningen, til stævner og ikke mindst jeres engagement i
hverdagen, herunder afholdelse af staldmøder, partsmøder mv.
Alle ved at klubben har en stor udfordring, da vores tag på det store ridehus skal skiftes. Det er
lykkedes os at få tilsagn fra kommunen om tilskud fra 2:1 ordningen. Det betyder, at kommunen
vil betale 2/3 af vores dokumenterede udgifter til nyt tag. Samtidig betyder det også, at klubben
selv skal finde 1/3 af udgiften, omkring 150.000 kr. Bestyrelsen har undersøgt alle muligheder for
eventuel finansiering via fonde o.l., der er udarbejdet flere ansøgninger, men desværre er det
nærmest umuligt at få midler til reparation/udskiftning. Der arbejdes med mulighed for
finansiering via sponsorater, men en kendsgerning, at det er mange penge, og alt hvad vi i det
kommende år kan spare sammen, vil blive hensat til nyt tag – forudsat at den kommende
bestyrelse, er enig i dispositionen. I den forbindelse er det selvfølgelig glædeligt, at der har været
styr på økonomien, og regnskabet for 2017 viser et pænt overskud.
I en klub som DAR er der altid meget som vi alle kunne ønske os andeledes/bedre – sådan skal
det også være. Vi skal bare huske, at ressourcerne sætter sine begrænsninger, og jeg vil gerne
opfordre alle til, at være realistisk omkring det mulige. Have respekt for alle de frivillige, som hver
dag gør noget ekstraordinært. Alle uden undtagelse, fra elevskolen og privatstalden (medlemmer
og familie) er mere end velkommen til at blive en aktiv del af vores udvalg eller bare deltage og
bidrage, f.eks. når vi har arbejdsdage. I kan altid kontakte én i bestyrelsen eller formændene for
udvalgene. Kontaktinfo finder I på vores hjemmeside.
Tak for en godt klubår, og ikke mindst tak til vores bestyrelsesmedlemmer, som ikke ønsker
genvalg. Christina som har varetaget sekretærposten, og Vibeke som i 2 år har været en
uvurderlig kasserer. Jeg håber at nye har lyst til at blive en del af bestyrelsen - lad os positivt og
konstruktivt hjælpe hinanden i det kommende år.
Rikke Kjærås Pedersen
Formand

