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ÅRSBERETNING 2008.  

Ja så er der allerede gået næsten et år siden den ekstraordinære generalforsamling, der bød på en 
stor udskiftning i bestyrelsen, med 5 nye ansigter og kun 2 gengangere.  Dejligt at det ikke gentager 
sig i år.  

Når vi ser tilbage på 2008, må vi konstatere at vi fik en hård start på året da Karel kom galt af sted 
med halmballer kort efter vores tiltrædelse, lykkeligvis slap han fra uheldet uden men, dog blev det  
en lang sygemeldingsperiode . En stor tak til alle der hjalp med at få tingene til at hænge sammen i 
denne periode især tak til Jeanet og Jesper.  

Klubben har i 2008 haft 386 medlemmer, hvoraf elevskolen tæller ca. de 200. Vi har i løbet af året 
konstateret at der især på elevskolen er en forholdsvis stor udskiftning af medlemmer. En del 
melder fra når det viser sig at det ikke lige er dem at gå til ridning, men også en del pga. 
utilfredshed med forholdene, herunder heste, baner og undervisere. 
Selvom det ikke er rart med udmeldinger pga  utilfredsstillende forhold har det været rart at opleve 
at man er kommet til bestyrelsen med problemerne og ikke bare stukket af. Dette giver os mulighed 
for at foretage ændringer og justeringer så tingene kommer til at køre optimalt.   
Da det er en meget vigtig del af klubben, at elevskolen fungerer, har vi løbende  justeret på bund, 
elevheste og som det sidste foretaget ændring på undervisere.   

For at få dagligdagen til at fungere på rideskolen har vi  Karel, Jeanet og Jesper  til den daglige drift 
i stalden, indhegninger baner og meget mere. Rart at vi har haft et år med stabilitet i det faste 
personale.  
På undervisningssiden i spring og dressur er vi også godt besat med en række gode undervisere på 
forskellige niveau. 
Disse undervisere er med til at skabe de ryttere der i årets løb har deltaget i masser af stævner og 
opnået fine placeringer. 
Også dejligt at vi igen har fået gang i ridemærkeundervisning så vi kan få flere med til 
distriktsstævner.   

Vi har stille og roligt fået udvidet vores handicap ridning således at der nu er undervisning 4 dage 
om ugen  

Valdemarsdag fik vi tildelt en ny stor fane til klubben af  Dammarkssamfundet i forbindelse med 
deres jubilæum der blev fejret på ridecentret med gudstjeneste i den store ridehal.  
Ved det royale besøg i Hedensted fik vi vist vores junior fane frem da 2 af vores ryttere var med ved 
Butik Rustik.  
Klubben har afholdt 10 stævner i det forløbende år, fordelt på 2 interne, 3 udvidede klubstævner,  4 
distrikt stævner og 1 landsstævne. Derud over har Centret været udlejet til miniature heste og 
Pintokåring. 
Stævner og udlejning er en vigtig del klubbens økonomiske grundlag men så sandelig også nogle 
arbejdskrævende arrangementer. 
Der trækkes til disse arrangementer store resurser på især de, der er tovholdere og skal skaffe 
hjælpere og organisere stævnerne.  Indtil nu er det lykkes, at få alt til at klappe og køre så godt, at vi 
til næste år er blevet tildelt 2 landsstævner 1 i dressur og 1 i spring. 
Vi har  fået fine karakterer fra TDér, ryttere og forældre, der er meget positive over klubbens 
faciliteter, måden de blev taget imod på, når de deltager i stævner hos os. Det gælder lige fra P 
vagterne, sekretariat, banepersonale og ikke mindst et cafeteria der server andet end friture mad.   
Jeg har engentlig en fornemmelse af, at alle der har hjulpet til, synes det er sjovt at være med i det 
fællesskab, der skal til for at have en klub med et godt klubliv. Så til de der endnu ikke har prøvet at 
hjælpe til vore arrangementer kom og vær med det er faktisk sjovt og hyggeligt.  
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Der er igen i år blevet afholdt  ride lejre. hvor der var heste pleje, undervisning og hyggen i 
højsæde. Dejligt aktivitetsudvalget har kræfter til at give deltagerne en god oplevelse med heste og 
få nye venner fra andre hold.   

Også den traditionelle juletur rundt til de 2 plejecentere her i byen samt torvet havde en god 
tilslutning. Der deltog i år 31 heste og ca dobbelt så mange ryttere rigtig flot tilslutning og igen et 
godt arrangement fra aktivitet udvalgets side. 
Og det hele endte jo, som det skulle her på centeret, med opvisning i ponnygame dressuropvisning, 
gløgg , æbleskiver og julemanden  der kom med godte poser. Det er en god tradition, som vi skal 
fortsætte med. Vi glæder nogle gamle mennesker på plejehjemmet, børnene lærer at ride i trafikken 
og deres forældre får sig en god travetur 

 

og sidst men ikke mindst får klubben også vist sit ansigt i 
byen. ( Håber vi til næste år får de 2 faner i spidsen for optoget)  

Vores hjemmeside  er i år blevet opdateret og fungerer for mig at se som et rigtig godt sted for 
overbringelse af beskeder. Husk at bruge den og evt komme med bidrag til siden.     

Det at drive HDR med et buget på små 3 millioner er ikke altid lige let, det kræver stor 
påpasselighed med de økonomiske midler, vi har til rådighed. Der er mange ting, der ville være 
meget lettere, hvis vi ikke hele tiden skal skele til økonomien. Derfor er det vigtigt, at alle betaler 
deres regninger til tiden, da vi jo skal betale vore medarbejdere, husleje, leverandører osv. til tiden.  
På økonomisiden har vi været så heldige at Lions Club i Hedensted har givet 6000 kr  til indkøb af 
rekvisitter til ponnygames og handicapridning.   

På centret er der stadig ting, der mangler at blive færdiggjort, men det går fremad og i året der er 
gået, har vi fået styr på den udendørs springbane med dommertårn og hegn så den i denne sommer 
er blevet brugt flittigt. 
Vi har ligeledes fået omlagt tre dressurbaner med et godt resultat. 
Møddingspladsen er blevet færdig, indkørslen er færdig og belysning på parkeringsplads ved 
hallerne er blevet lavet. 
Derudover er en hel del småting blevet lavet. 
Alt sammen til stor glæde og gavn for ansatte og brugere. 
I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Centerforeningen og HDR venner for stor opbakning 
og tilskud til ny anskaffelser og forbedringer. 
Også tak til Centret for en god fest i forbindelse med overdragelse af centret til HDR. 
Der skal også lyde en stor tak til HDR venner for de gode arrangementer, de i året løb har stået for. 
Vi skal huske på, at vi i bund og grund er en forening med et fælles formål. og skal hjælpe hinanden 
på alle måder.   

Ligeledes skal der lyde en stor tak til de lokale virksomheder der yder klubben sponsorater eller 
hjælper med materialer og div. maskiner.    

Der er stadig opgaver, der venter og noget af det, der står højest på listen er hegn omkring en 
dressurbane, så elevryttere kan komme ud i trykke omgivelser til sommer.  

Da jeg sidste år sagde ja, til at indgå i bestyrelsen, havde jeg en ide om, at det sportslige og sociale 
skulle være  
i højsæde.  
I dag må jeg nok erkende, at arbejdet med at drive HDR, i meget stort omfang drejer sig om meget 
helt andet, nemlig at  skabe det økonomiske grundlag for, at klubben kan køre. Desuden skal vi 
have kendskab til og overholde  alle gældende regler i erhvervslivet, det være sig arbejdstilsynet 
regler og bekendtgørelser, ansættelses forhold, forsikringer, skatteregler div tilskudsregler, div 
indberetninger  til tiden, smileyordning mm. 
Overtrædelse af disse regler kan meget vel få økonomiske konsekvenser for klubben, så det er et 
must at overholde disse. Så kan man spørge sig selv om det er rimeligt at frivillige skal have den 
viden og det ansvar !!!!! 
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Derudover kommer regler inden for Dansk Rideforbund og ansøgninger om stævner, bookning af 
dommere, banebygger, stævnestalde mm.  Dette er dog en naturlig del af det, der hører til en 
rideklub, men dog skal gøres til bestemte tidsterminer.    

Så måske skal vi i klubben overveje, om det forsat skal være et fritidsjob at klare div administrative 
opgaver eller vi skal tage op til overvejelse, at ansætte en forretningsfører, så vi kan få frigivet 
kræfter til det sportslige og sociale aspekt i klubben. Jeg nævner forretningsfører fordi jeg en dag 
blevet ringet op af en medarbejder ved kommunen om en manglende indberetning. Da jeg så kom 
til at sige, at nu måtte det snart være nok med deres krav, var svaret, at sådan er reglerne og vi 
kunne jo bare ansætte en forretningsfører. Jeg blev ikke i bedre humør af det svar. 
Men selvfølge ville det gøre tingene meget lettere, og måske vil en forretningsfører kunne tjene sin 
egen løn ved at være inde i al lovgivning omkring klubbers drift    

Man kan selvfølgelig også overveje at lave en decideret driftsbestyrelse og en sportslig bestyrelse 
eller noget helt andet. 
Jeg tror dog, det er vigtigt, at vi tør tage hul på debatten og få politikkerne til at indse, at der skal 
gøres noget ved det administrative, hvis vi skal blive ved med at finde frivillige til de forskellige 
klubber.  

Det er mit håb, at HDR i det nye år kan forsætte i den positive ånd, der har været i år, og alle igen 
vil bidrage med at drive klubben. For uden frivillig hjælp kan det ikke lade sig gøre at drive en klub 
i denne størrelse. Også en stor tak til alle vores ansatte, som gør en kæmpe indsats for at få det hele 
til at hænge sammen. Det gælder både dem i stalden, som sørger godt for vores pensionærer og 
deres heste, og for vores undervisere, som uge efter uge,  troligt kommer og tager deres tørn, og i 
weekenden tager med , når deres rytter skal til stævne. Det er en utroligt flot gestus I gør der. 
Også alle vores udvalg skal have en stor tak for deres indsats, uden jer og jeres hjælpers hjælp kan 
der ikke afholdes stævner og andre arrangementer i klubben 
Jeg er ikke meget for at fremhæve nogen men vil dog gerne sige Margit, Oda og Kurt en kæmpe tak 
for jeres indsats for klubben. Fantastisk flot af jer at I vil bruge så meget tid her uden egentlig 
tilknytning til klubben. 
Og sidst men ikke mindst en tak til mine bestyrelses kollegaer for et godt og sagligt samarbejde.    

Tak for ordet.    
         

Anders Lund  
den 17 februar 2009    
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