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Bestyrelsens  årsberetning 2010  

På undervisningssiden har vi oplevet et meget stabilt antal elever, der vil altid være udsving, men 
set over året et til fredstillende resultat. Der er stadig plads til nye elever på elevholdene, og vi har i 
vinter haft springhold tirsdag  

Jeg vil i denne forbindelse rette en stor tak til de undervisere, vi har haft gennem den forløbne tid - 
ikke blot for deres engagement i undervisningen og udviklingen af denne, men også for den 
deltagelse mange viser ved deres støtte til stævner, her vil vi gerne rette en speciel tak til Carina for 
hendes store hjælp ved arrangementet af disse stævner.  

Handicapafdelingen har formået at bibeholde den positive fremgang, vi har set gennem de sidste år, 
og vi hilser de nye hjælpere meget velkommen.  

I stalden har vi set et meget svingende resultat på opstaldninger, hen over året var det meget svært 
at få de naturlige huller der opstår fyldt op igen men med den gode vinter der jo satte tidligt ind i år 
har vi nu et positivt resultat og weekendfodring, til trods for deres gavmildhed, fungerer godt.  

Også her en tak vores personale.  

På stævne fronten har vi set en stor fremgang i tilmeldinger, dette er der primært 2 grunde til:  

Vores faciliteter, efterhånden når de positive informationer længere ud.  

Vores hjælpere, vi får mange roser for den meget positive og hjælpsomme ånd, man møder, når 
man kommer til stævne i Hedensted, og den meget professionelle styring der af vore engagementer.  

Vi høster meget høje karakterer fra de TD, vi har haft på gennem de sidste år. Dette resulterer 
naturligvis også i en forbedret indtægt til klubbens økonomi.  

Der skal rettes en meget stor Tak til alle dem, som er med til at yde denne ekstra indsats for klubben 
- det kan ikke understreges nok, hvor vigtig denne indtægtskilde er for klubbens økonomi.  

Jeg vil gerne i denne forbindelse opfordre endnu flere til at deltage som hjælpere ved disse stævner, 
der mangler altid hænder, på alle niveauer og for ikke at køre de få, der trækker det store læs helt 
ned, er det meget væsentligt, at vi får flere til at deltage.   

Vi har efterhånden fundet et godt leje for antallet af arrangementer og stævner, som kan 
tilvejebringe gode indtægter uden at være til for stor gene for vore medlemmer.  



Vi har fået lavet meget gennem det sidste år, men har stadig meget at gøre færdigt både stort og 
småt. Vi håber i det kommende år på at kunne få etableret spiltov i elevstalden til vore 
udefrakommende medlemmer, at etablere vandingsanlæg på vore udendørsbaner, så de altid er 
perfekte at ride i, at få startet etableringen af en græsspringbane samt ny og mere overskuelig 
hjemmeside.  

Alt dette kræver naturligvis, at vi kan bibeholde den positive økonomiske vækst, men det vil være 
en klar forbedring for vore medlemmer.  

Jeg vil afslutte med endnu engang at sige tak til alle jer, der yder den store indsats i hverdagen - 
daglige drift 

 

vedligehold 

 

og til stævner, dette ville ikke kunne lade sig gøre uden Jer.  

Til afslutning vil vi gerne rette en stor tak til Henriette Knudsen for det store arbejde du har lagt i 
klubben gennem de seneste 8 år hvor du jo også har siddet i bestyrelsen.       
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