Formands beretning for 2018
Vi havde generalforsamling d 20. marts 2018, og vi startede efter
generalforsamlingen med en stor og arbejdsivrig bestyrelse. Den 26. marts havde vi
konstituerende bestyrelsesmøde hvor jeg, og nok også flere andre fik den første
overraskelse. På trods af flere kæmpe huller i taget og en 2:1 ordning der bare stod
og ventede på at blive brugt, var der ingen plan for at skaffe de 200.000 vi
manglede. D. 29. marts vælger den daværende formand at træde tilbage, og jeg
træder til som formand d 30. marts. Løbende har yderlig to bestyrelsesmedlemmer
valgt at træde ud af bestyrelsen. Det har langt fra gjort arbejdsbetingelserne lettere
for de resterende medlemmer af bestyrelsen.
Primo april får vi EHV-1 i stalden, lad mig her sige, jeg føler med jer der blev ramt, og
jer der stadigvæk er ramt af konsekvenserne af sygdommen. Først medio juni kan vi
melde Dalumgaard Rideklub ude af karantænen. I sygdoms perioden døde 2 heste,
19 blev ramt og 18 opstaldere valgte at forlade stedet. Det var bestemt ikke let for
nogen af os her på stedet at hanke op og komme videre.
Alligevel har vi afholdt 5 bestyrelsesmøder, 2 dressurstævner herunder finalen i
Brogaardens Para Cup, vi har afholdt 3 klubstævner og 5 arbejdsdage. Der er blevet
afholdt en ridelejr for partrytterne, og det var en bragende succes. Vi er også
begyndt at have klub aftner. Jeg er så stolt af de 3 vi har afholdt og det bedste er, at
de har været godt besøgt. Jeg glæder mig til at vi afholde flere. Vi har som den
første rideskole i DK vores egen race, DARhesten, og vores helt egen
kåringskommission. Vores kåringskommission er den bedste!! Vi har haft den første
DAR på tur hvor vi tog til Hingstekåring i Herning. Jeg synes det var en forrygende
tur. Jeg takker Lise for inspiration til turen. Vi har holdt flere komsammener, hygge
aftner og vi har holdt en nytårs kur der var super hyggelig. Flere havde vist gavn af
den aften, dagen efter?
Vi har fået nyt tag, ny barriere, nye møbler og en 2:1 ordning på 120.000 står og
tigger om at blive brugt. Vi skal have samlet 62.000 mere ind så kan vi få nyt
linoleum, malet og et handicaptoilet. Vi har i årets løb solgt 11 skiltepladser i
ridehallen og håber at sælge flere i det kommende år. Sig endelig til hvis i kende
nogen der kunne være interesseret. Vi har afsendt utallige ansøgninger til relevante
fonde. Vi har pt 4 stående hvor der ikke er kommet afslag. Vi fik 100.000 fra Fionia

fonden til nyt tag og uden Brechmann Partner, Cityhuset, Odense Eventyr Golf og
juletrae.net var det ikke lykkes med et nyt tag. De gav det sidste vi manglede for at
få tag over hovedet. En stor og varm tak for tag herfra.
Som de fleste ved var det bestemt ikke en ambition for mig at komme i bestyrelsen
og sidde som Fru Formand, jeg troede jeg skulle sidde her i bestyrelsen sammen
med Hanne for at rejse penge til taget og andre akutte behov, og når det var på
plads var vi videre. Nu ville tilfældet at jeg havnede som Fru Formand, her ville jeg
gerne sige at jeg nyder det og det er fed fed lykke, MEN det har været så hårdt.
Heldigvis har jeg stået sammen med en helt enestående bestyrelse og ikke mindst
Jon og Tia. Uden dem var jeg aldrig kommet igennem det her år. !!!!!!!!!!!!!!
Det er ikke kun når i ser os her på Dalumgaard Rideklub at vi i bestyrelsen arbejder.
En del af vores arbejde foregår på alle mulige tidspunkter og på alle steder.
Personalet, bestyrelsen og alle de andre frivillige og gør deres bedste, og engang
imellem savner jeg forståelse og klubånd. Prøv at forstå at det ikke er af uvilje at
gårdspladsen måske ikke er ny fejet. Det er muligt der er en god forklaring så som
traktoren er itu. I øvrigt er alle velkommen til for det første at rydde op efter sig selv,
men også give en hånd til det ofte meget trængte personale. Husk det er vores
allesammen sted.
Hvordan ser fremtiden så ud?
Der arbejdes aktivt med et nyt regnskabs system så Tia kan sende regninger ud
online, og ovenikøbet få et bedre konterings system. Vi skal have certificeret DAR
siger DRF. Klubaftner kommer tilbage til efteråret, som i alle er velkomne til at
komme med ideer til, Vi skal med DAR på tur. Vi har to invitationer. En til
Katrinelund Hingstestation på Mors, og en til Blue Hors. Dertil kommer at vi i
bestyrelsen og Jon har store drømme: Lys i den nye ridehal, en stolelift så alle kan
komme i cafeteriet, at vi skaffer de resterende 62.000 så vi kan få et ordentligt
handicap toilet ordne linoleum og få malet både kontoret og hele vejen op til
cafeteriet. Et lidt vildere ønske er at få ordnet foldene til elevhestene og penge til en
helt ny traktor. Så er der springbanen og hegnet omkring, samt foldene osv osv osv.
Vi har masser at tage fat i og en del udfordringer som vi langt fra er herre over.
Ridesporten står overfor en udvikling som ingen ved hvor ender, men fakta er at

flere rideklubber giver op og lukker. Jeg forstår det godt vi har regler og alverdens
love, ovenikøbet nogen der ikke giver mening, og andre der er komplet umulige at
forstå, og så er der dem, vi på ingen måde kan overholde. Vi i bestyrelsen og Jon gør
det bedste vi kan, men det er klart at EHV-1 har givet nogle økonomiske
konsekvenser og følgevirkninger som har været svære at komme ovenpå. Faktisk er
vi endnu ikke ovenpå.
Jeg vil takke bestyrelsen, Jon, Tia samt Bente og Sabrina, alle dem der har stået i
cafeteriet, dem der har åbnet eller lukket porte til stævner, dem der har tastet og
skrevet, og dem jeg har glemt for det er alle hjælperne og Jons sparsommelighed
der har reddet vores økonomi i 2018.
Lad os i 2019 lære at sige PYT, og selv tage fat, for hvis vi alle gav en ekstra hånd og
tænkte os om en ekstra gang, så når vi meget længere.

Jon. Vi har fejret dit 30 års jubilæum og set dig ride til Galla show i Herning, jeg ved
ikke lige hvad der var størst. Utallige er de gange hvor jeg siger spørg Jon, hvis jeg
havde en tier for hver gang jeg har sagt det havde vi ingen økonomiske problemer.
Tia, en kæmpe tak for de kampe vi har kæmpet med at sende ansøgninger afsted. Vi
er omtrent lige hjælpeløse med en PC, og når jeg så vælger at slette hele
ansøgningen så tager det tid. DAR har en kæmpe støtte i dig. TAK
Hanne: tak for din ukuelig optimisme, tak for din hjælp i cafeteriet, tak for din hjælp
som skriver, tak for ærespræmier, tak for taget, tak for du tog opfordringen op og
stadig jagter nye sponsorer. Jeg er dig dyb taknemlig for du stadigvæk har tiltro til at
det nok skal lykkes.
Bitten: tak for du tager en runde mere, nu må vi håber du bliver genvalgt, tak for vi
må bruge din faglige kunnen, tak for din hjælp i cafeteriet, tak for din indsats i
elevskolen, tak for din hjælp ved ridelejr, tak for du altid er klar med en saglig og klar
analyse. Du ved hvad der venter dig i det nye år og alligevel træder du til, TAK
Linda: tak for din store indsats i elevskolen, du er verdensmester i at finde
ponier/heste til elevskolen TAK, tak for din ligeså store indsats i cafeteriet, tak for
det kæmpe arbejde du lavede ved ridelejr, tak for din kæmpe indsats til
elevstævner, tak for din altid smittende latter og dit gode humør
Birgitte: tak for du tager en runde mere, nu må vi håber du bliver genvalgt, stille og
uden problemer tager du ansvaret for Dalumgaards Rideklub økonomi. Tak for du
har stået til rådighed for mine spørgsmål m.h.t stævner. Tak for din hjælp i
cafeteriet, tak for dit engagement mht at finde nyt faktureringssystem
Lise: hvor skal jeg starte, ingen håndtere de store trucker indkøbsvogne i Dagrofa
som du, du har poleret vores hjemmeside og alle vores FB sider, og du har oprettet
en IG side, og du har fuldstændig styr på cafeteriet! TAK for dig på hver en front!

TAK

