
 

Bestyrelsens beretning, generalforsamlingen 2011: 

Kære alle 

Endnu engang rigtig dejligt at se så mange der er mødt til denne traditionsrige generalforsamling i Nökkvi. 

Lige så dejligt er det at vide, at der har været så mange vellykkede arrangementer i og udenfor klubben. 
Stort set hver anden weekend har der været tilbudt en eller anden form for arrangement hvor klubbens 
medlemmer er indbudt til at deltage. Mange af de traditionelle ture der kører ”som de plejer”, og nogle nye 
ting der ikke har været prøvet før. Mettes ”Skadetur” – eller var det badetur? Til det nordjyske, har sat sig 
markante spor hos nogle af deltagerne. Katrinedalturen var også ny, og blev en dejlig oplevelse for dem der 
var med. Og som den største nye satsning, blev der arrangeret alrid. Et endags stævne som et forsøg, i 
stedet for at afvikle stævne. Et fantastisk stort stykke arbejde blev lagt for dagen. I bestyrelsen holdt vi et 
par ekstra møder for at følge forberedelserne, og der var en gang i mellem hvor vi nærmest blev helt 
forpustede ved tanken om det arrangement. Men efterhånden som sommeren gik, kunne vi se at der bare 
var styr på det hele. Alt var tænkt i gennem og forberedt til mindste detalje. OG da tilmeldingen åbnede, gik 
der ikke lang tid før der var fuldtegnet deltagerantal. Selve dagen blev en stor succes. Lutter lovord har jeg 
hørt efterfølgende. Alt klappede som planlagt. Godt gået til Mathilde og Beth der stod for det 
grundlæggende forarbejde! 

Juniorgruppen har igen haft et spændende program med mange aktiviteter fordelt over hele året, lige fra 
filmaftner, tur til Hest og Rytter, ridelejr med overnatning, ridemærkeundervisning, en aften med at pudse 
seletøj. Almindelige rideture og undervisning. Måske er det med seletøjspudsning noget vi skal arrangere 
for os ”gamle” ryttere også? Måske nogle af aftenerne ude ved Anette? 

Hvor er det dejligt at opleve at der er så mange der har lyst til at arrangere noget, og at der så også er 
mange der gerne vil deltage i det der bliver arrangeret. Indimellem kan det være lidt svært at få 
kalenderplanlægningen til at gå op i en højere enhed, men det må vist siges at være et luksusproblem! 

Som nævnt i indkaldelse til denne generalforsamling, har vi et punkt lidt senere om banen i Havredal. Vi har 
jævnligt snakket om det i bestyrelsen. Hvilken stand skal den have, hvor meget vil vi ofre på at holde den 
ved lige, eller gøre den bedre, skal der lægges flere kræfter i den eller hvad. Der blev oprettet et specielt 
debatforum på hjemmesiden, men der er ikke kommet indlæg og holdninger, så dem håber vi kommer lidt 
senere, når vi når til det punkt på dagsordenen.  Lad os få en god snak om mulighederne og ønskerne. 

Hjemmesiden har skiftet udseende i løbet af året, og eg syntes at den er blevet mere levende og 
spændende. Med det som med så meget andet, så handler det også om, at vi som medlemmer og 
bestyrelse bruger siden, sender materiale, husker at gå ind og se hvad der sker, og følger med i nyhederne. 

Bladet har der ikke været ændret på. Vi holder fast ved tre numre om året, hvilket passer os i bladudvalg og 
bestyrelse meget fint. Husk at sende artikler, historier og billeder, så I kan være med til at præge bladet. 

Tak til alle for indsatsen med at lave alle arrangementerne, tak til alle der deltog, tak til alle fordi I støtter 
klubben. Hvor er det dejligt at så mange har lyst til at lave arrangementer, og tilbyde dem til klubbens 
medlemmer! Tak for det. 

Godt nytår til alle! 


