Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2016
Bestyrelsens beretning for perioden 20. februar 2016 til 17. februar 2017.

Bestyrelsens beretning vil tegne et billede af Glostrup Rideklub som forening, og fremhæve de
mange aktiviteter vi får planlagt, arrangeret og afholdt både sportsligt, uddannende og socialt. Alt
dette kan kun lade sig gøre, med hjælp og involvering fra medlemmerne, vi har mange frivillige
som yder et stort stykke arbejde for vores rideklub, og det er drivkraften for en sund forening.
Vi har i 2016 fejret 50 års jubilæum. Det blev til et flot jubilæumsstævne med tilhørende
reception, speciel lavet rosetter og ekstra præmier. Vi holdte en super fest, hvor både gamle og
unge, nye og tidligere medlemmer var inviteret. Der var underholdning og levende musik, så vores
klub blev fejret med maner. Derudover lavede Lau en flot billedkollage over klubbens mange
aktiviteter, Anne-Bente og Bjarne skrev endnu et jubilæumsblad, så klubbens historier igen blev
foreviget.
I 2016 havde vi i alt 268 medlemmer, vores fordeling er, at vi havde 142 under 25 år, 126 over 25
år, heraf 33 passive og 5 æresmedlemmer. Vi er blevet lidt flere medlemmer i 2016, og det er jo
altid dejligt, fordelingen er som det plejer, dette er en pige/kvindesport 244 piger/kvinder og 24
drenge/mænd. Vores medlems- og opkrævningssystem fungere fint, Lone har godt hånd i hanke
med det, selvom det ikke altid er den nemmeste opgave. Informationer fra klubben til
medlemmerne bliver sendt ud via vores medlemssystem. Så sørg for at opdatere dine oplysninger,
hvis du f.eks. skifter mailadresse.

Sikkerhed:
Glostrup rideklub vil og er fortsat fortaler for, at vi har god og sikker omgang med vores heste. Vi
tilbyder derfor i klubben ryttermærkeundervisning, hvor Cecillie som primus motor frivilligt
uddanner vores ryttere, og ryttere fra andre klubber, i fornuftig og sikker omgang med heste.
Cecillia har i år afholdt 1 kursus i ryttermærke 3 og 4, samt efterfølgende prøver. Derudover har
klubben, igen med Cecillia i spidsen, afholdt 1 kursus i Klar-parat-start, som er adgangsporten til at
erhverve rytterlicens. Charlotte har i år hjulpet med tilmeldingen til disse kurser. Bestyrelsen
sætter stor pris på dette arbejde. Bestyrelsen opfordrer alle til, at man læser vores generelle
sikkerhedsregler, som findes på hjemmesiden.

Sportslige resultater og aktiviteter:
Vi har igen i år været meget aktiv som rideklub, vi har med vores ryttere være repræsenteret i
mange mesterskaber, jeg vil lige nævne hvor vi havde ryttere med: DM U25 paradressur,
Sjællandsmesterskabet i spring indv. for hest, Distriktsmesterskaber i indv. spring og dressur, det
komb. distriktsmesterskab. VM (Vestegnsmesterskabet) i indv. og hold både spring og dressur.
Resultaterne blev en 2. plads i komb. distriktsmesterskab. 1. plads i VM hold dressur, 2. og 4.
plads i ind. VM for hest. 3. plads i VM indv. Spring og 3. plads i VM hold spring.
Men Glostrup Rideklub er repræsenteret ved mange stævner rundt om på Sjælland. Vi har vores
championats lister, og den viser med tydelighed, at vi er aktive ryttere på konkurrencebanen.
Til medlemmer af Glostrup Rideklub som tager ud til andre klubber for at starte stævne, yder GLK
fortsat 5 gange transporttilskud.

På hjemmebanen har vi afholdt ikke færre end 16 ridestævner. Der er vores 3 Distriktsstævner,
hvor vi i februar fejrede vores jubilæum med et flot C-stævne og reception. 13 stævner på
klubplan, både interne ministævner og udvidet klubstævner. Der har igen i år været mange
tilmeldte til vores stævner, og vi får altid stor ros fra dommere, ryttere og Tekniske delegerede.
Vores udvalg er meget rutinerede i afholdelse af stævnerne, det er frivilligt arbejde, så det er
super flot at vi fremstår meget professionelle. Det er et stort prisværdigt arbejde vores udvalg og
alle frivillige yder ved stævnerne. Uden den hjælp ville vi ikke kunne afholde vores stævner med så
store succes, som vi har ry for. Og det betaler sig, ved afholdelse af alle disse stævner, har vi
opsparet et flot beløb, som har betalt udskiftning af toplaget og renovering af vores springbane.

Glostrup Rideklub har mange udvalg. Hver udvalg er grundfundamentet til vores forskellige
sportslige, uddannende og sociale arrangementer. Hver udvalg har en gruppe medlemmer som
tilrettelægger, planlægger og er tovholdere ved vores arrangementer. GLK`s udvalg møder op til
bestyrelsesmøderne, og er en del at samtlige møder, hvor kommende arrangementer bliver
præsenteret, og afholdte arrangementer evalueret. Der er altid meninger i stalden, og tro mig de
når altid både bestyrelsen og udvalgene. Men husk vi ønsker alle at gøre vores bedste, og vi gør
det frivilligt i vores fritid, så kom med din mening, men husk også at give vores udvalg og alle de
frivillige et stort skulderklap, for det fortjener de.

Her en lille præsentation af vores udvalg.
Spring og dressurudvalg er de arrangerende kræfter bag alle vores dressur og springstævner. De
tilrettelægger alt i den forbindelse fra propositioner, hjælperlister, bookning af dommere og
banebyggere, musik, parkeringsvagter, kørsel af baner og bemanding af sekretariatet. De får
stævedagene til at hænge sammen, et stort arbejde.
Mini (lære-lege)udvalget arrangerer vores mini dressur- og springstævner. Hvor helt unge og
urutinerede ryttere får stor hjælp til at ride et dressurprogram eller springe en bane. Der lægges i
dette udvalg også stor vægt på sikkerhed. Udvalget arrangerer også 2 miniskovturer, hvor de
urutinerede ryttere med hjælp kan nyde skoven på hesteryg. Det er jo her det hele starter, en af
indgangsportene til vores rideklub.
Caffeudvalget står der til alle arrangementer, de sørger indkøb og salg af mad og drikke. Vores
teams fungerer rigtig godt, så opgaverne ikke hænger på enkelte personer. De forskellige teams
har fordelt opgaverne, og da caffe jo står der ved alle vores arrangementer, så gør dette det mere
sjovt. Det er et udvalg som kræver mange hjælpere, og der er kommet en del nye til, men mangler
du en hjælpertjans, så er der altid plads i caffe.
Ud over alle arrangementerne, har vi også nogle automater som bliver passet af frivillige, så der er
varm kakao, sodavand og lidt slik til ryttere, forældre og søskende.
Juniorudvalget har afholdt showstævne, et dejligt og sjovt stævne. Det er altid en dejlig dag, med
god stemning, skabt af juniorudvalget, unge ryttere og ikke mindst med en god tovholder i Camilla.
Juniorudvalget og lære-legeudvalget samarbejder også ved afholdelse af Julearrangementet, som
igen var stor succes.
Volti/breddeudvalget træner voltigering hver fredag og søndag. I 2016 har volti fundet et mere
konstant leje med faste udøvere og lidt nye tilkomne. Klubben har nydt opvisninger ved
showstævnet og julearrangementet. Bestyrelsen håber og bakker op om, at GLK fortsat har
voltigering som tilbud. Breddeaktiviteterne trænger til lidt opmærksomhed, men jeg ved udvalget
er i gang med nye ideer.
Vores sponsorudvalg med Tina og Torben i spidsen, har igen i år skaffet flotte sponsorater og
sponsorgaver. Det er uundværligt, for med disse sponsorater kan vi give flotte præmier til vores Cstævner. Det giver også klubben et godt tilskud til doteringerne, og derfor et godt overskud ved
afholdelse af vores C-stævner.

Foldudvalget/klubben samarbejder med Joen og sørger for at vores folde er i orden. Vi lejer fortsat
lidt jord af kommunen, men det meste lejer klubben og Parcelgården nu af skovvæsenet. Joen og
Bjarne har fået lavet aftale med skoven om at leje det store område ved Hvissingestenen, det giver

os fine foldmuligheder i fremtiden. Da klubben betaler leje af folde, skal hesteejerne være medlem
af klubben for at benytte foldene. Husk fortsat at tænke jer om, når i lukker heste på fold. Det er i
de situationer, der ofte kan ske farlige situationer. Jeg kan her igen henvise til sikkerhedsreglerne
på hjemmesiden.

Vores festudvalg har i år haft lidt gæstemedlemmer, som arrangerede jubilæumsfest og
hjælperfest. Det er altid hyggeligt med en grillaften og rundbold, og der er altid flot opbakning til
de aftener, hvor både unge, ældre og familie mødes til hyggelig sammenkomst.

Bestyrelsen er stolt af alle klubbens udvalg, som yder et stort og vigtigt arbejde for at fremme
vores sport og fællesskabet.

Men vores arrangementer stopper ikke her, der bliver fortsat holdt torsdagsspisning. Hvor der
bliver lavet lækkert mad til vores ryttere, her er der mellem 20 til 40 der møder op. Ligeledes har
holdet bagt mange pandekager til vores stævner og arrangementer, med stor succes.
Kvadrilleholdet var i gang mandag aften, og lavede opvisning til showstævnet.
Andespillet er et fast julearrangement, med flotte præmier.
Derudover har vi arrangeret foredrag og loppemarked.
Klubben har også afholdt arbejdsdage. Al vores materiel skal løbende vedligeholdes, banerne skal
gøres klar til udendørssæsonen, foldene repareres og efterses. Oprydning og rengøring er også en
del af arbejdsdagene.
Klubben forventer at hver hesteejer giver mindst 2 arbejdsdage på året, herudover møder også
mange at skolerytterne op. Det er en fælles sag at vi hjælpes ad, vi har jo alle interesse i, at vores
baner, folde og omgivelser er i orden og brugbare.
Jeg kan her oplyse at vi har en forsikring gennem DIF, hvor alle er dækket af en kollektiv ansvar- og
arbejdsgiverforsikring, hvis en skulle komme til skade under en arbejdsdag.

Striglernes magasin udkommer 4 gange årligt, til stor fornøjelse for alle. Det er så dejligt at se den
ivrighed, hvormed vores ryttere sidder rundt omkring og læser. Men husk vi skaber selv bladet og
de forskellige indlæg. Så har du en god historie, oplevelse eller episode, så tøv ikke med at sende
den til Anne-Bente.

Jette passer fortsat vores hjemmeside. Helle Falck passer fortsat mailboksen, og sender
nyhedsbreve ud til alle som er med på listen. Men også via vores medlemssystem, blive der sendt
informationer ud til klubbens medlemmer. Er du ikke på maillisten, så kontakt Helle F eller Lone.

Samarbejde:
Glostrup Rideklub har et super godt samarbejde med Parcelgårdens Rideskole og Hestepension.
Familien Hansen er meget behjælpelige ved klubbens arrangementer. Rideskolen viser stor
interesse i alt hvad klubben afholder, og der er stor opbakning fra alle kanter. Denne opbakning er
meget prisværdig, uden den ville alle vores arrangementer ikke kunne afvikles så godt, som de
bliver.

Jeg vil også her rose mine tætteste samarbejdspartnere, Glostrup Rideklubs bestyrelse, jeg er
meget glad for samarbejdet, opbakningen og ikke mindst jeres engagement. Jeg sætter stor pris på
det arbejde i lægger i klubben, for uden de kræfter og timer i lægger i Glostrup Rideklub, ville der
ikke være en velfungerende rideklub.

Jeg vil også her takke vores sponsorer. Igen i år er der blevet givet flotte sponsorater, som giver et
godt økonomisk tilskud til vores Distriktsstævner. Samme sponsorere og andre gør det også muligt
at trykke vores medlemsblad. Så STOR TAK, det betyder mere end i tror.

GLK får tilskud af kommunen til husleje, el, rengøring og afgifter. Vi lejer stadigvæk lidt jord af
kommunen til folde, men i forbindelse med den fortsatte udstykning, må vi se hvad der bliver
tilbage. Heldigvis har skovvæsenet været velvillige, så vi fortsat kan leve op til loven om hestehold.
Vores udendørsbaner lejer vi af Skovvæsenet, og nu også størsteparten af vores folde.

I 2016 fik vi igen et tilskud fra materialekontoen, en konto kommunen stiller til rådighed, og som
administreres af GSI (Glostrup Samvirkede idrætsforeninger). I år indkøbte vi vandgrav, tilhørende
opspring og start- og målskilte. Jeg deltager i de månedlige møder, og får i den forbindelse et
indblik i andre foreningers muligheder og daglige udfordringer.

Distrikt 1 er vores nærmeste kontakt til Ride forbundet, jeg møder så vidt muligt op til møderne,
ellers stiller vi gerne en anden repræsentant fra bestyrelsen. Vi har som andre år deltaget i Ride
Forbundets repræsentantskabsmøde.

I klubben benytter vi flittigt DRF`s stævnesystem, Charlotte er vores dygtige stævnekoordinator,
som sørge for at oprette vores stævner på DRF GO, indlæse dem i stævnesystemet, og lave
startlister til alle vores stævner, et stort og prisværdigt arbejde. Ride forbundet har netop lanceret
et nyt stævnesystem, så det giver pt lidt udfordringer.

Som det fremgår af denne beretning, så er Glostrup Rideklub en velfungerende forening. Vi
samarbejder med mange parter, vi medinddrager vores medlemmer, vi yder et stort frivilligt
arbejde for at fremme vores sport og fællesskabet, vi oplyser og underviser og sidst men ikke
mindst så mødes vi om en fælles interesse i vores fritid.

Jeg vil afslutte Bestyrelsens beretning med at rose alle dem som giver lidt af deres tid til frivilligt
arbejde i vores forening, det er en stor motivation for mig som formand. De frivillige kræfter vi har
i vores klub er det som holder Glostrup Rideklub i gang, og er det som giver os alle disse dejlige
timer her.

På bestyrelsens vegne

Formand Helle Skjøt

