Årsmøde i Elmelundskovens Hestelaug 2016
Tid: Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00-21.00
Sted: Odense Rideklub, rytterstuen, Elmelundhaven 26, Odense V
Ref.: Susanne Mikkelsen

Referat
Ordinært årsmøde indkaldt i henhold til foreningens vedtægter

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent.

2.

Valg af referent og to stemmetællere.

3.

Bestyrelsens beretning.

4.

Godkendelse af regnskab, budget og kontingent for 2016.

5.

Indkomne forslag fra medlemmerne.

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.

Valg af 1-2 suppleanter.

8.

Valg af 1 revisor.

9.

Eventuelt.

10.

TREC oplæg ved Peter Worm.

Velkomst til årsmødet ved Formand Peter Worm

Ad 1: Jørn Jepsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt som mødets dirigent
Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt med 4 ugers varsel jf. vedtægterne. Dog var
mødet udskudt til marts i stedet for februar.
Ad 2: Referent: Susanne Mikkelsen,
Stemmetællere: Edmund Madsen og Karen Malene Andreassen

Elmelundskovens Hestelaug
c/o Peter Worm, Floravænget 27. st. mf. 5250 Odense SV, Tlf.: 2154 9596
Bank: Nordea, Hjallesevej 126, 5230 Odense M, Reg. nr.: 2375 Konto nr.: 8981-839-499
CVR nr. 36269855

Ad 3 Bestyrelsens beretning
Peter fremlagde bestyrelsens beretning. (se bilag nedenfor)
Spørgsmål: Heidi: hvad skal der gøres ved stabbene der stikker op af de stier der er blevet ryddet/knust?
Svar: De små træer er knust i jordhøjde, og rådner væk. De lidt større træer fx poplerne, kommer til at
skyde igen – og skal skæres ned…det bliver en af de opgaver der kommer til at ligge i arbejdsweekenderne.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

Ad 4: Foreningen har en sund økonomi.
Line fremlagde foreningens regnskab, forsamlingen har ikke nogen kommentarer til regnskabet.
Forsamlingen godkendte regnskabet.
Indtægter
Kontingent medlemmer:
Fondsmidler:

4.050 kr.
1.280.921 kr.

Udgifter
Varekøb:

62.979 kr.

Arbejdskraft:

220.813 kr.

Adm. Omk.:

100 kr.

Overskud:

1.001.079 kr.

Tilgodehavender fra fonde:

824.247 kr.

Aktiver indestående i Nordea:

176.832 kr.

Omsætningsaktiver i alt:

1.001.079 kr.

Budget 2016
Anlæg i 2016 :
Medlemskontingent:

997.029 kr.
3.000 kr.

Elmelundskovens Hestelaug
c/o Peter Worm, Floravænget 27. st. mf. 5250 Odense SV, Tlf.: 2154 9596
Bank: Nordea, Hjallesevej 126, 5230 Odense M, Reg. nr.: 2375 Konto nr.: 8981-839-499
CVR nr. 36269855

Peter fremlagde foreningens budget. Alle Pengene bruges i indeværende år til
anlægsarbejder. Der er mindre udgifter til repræsentation/årsmøde/forplejning osv.
Årskontingent til foreningen på 50,- kr. fortsætter uændret.
Der er d.d. 55 betalende medlemmer af Elmelund Hestelaug.
Spørgsmål: Jørn: SKAL man være medlem af foreningen for at ride på stierne ?
Svar: Peter: Nej, men vi håber så mange som muligt vil støtte op om etableringen af ridestierne i skoven,
ved at støtte med medlemskab af foreningen.
Der arbejdes på at lave et medlemsbevis, der kan hænges på sadlen (som ridekortet til Langesøskoven) for
at kunne promovere foreningen når man møder ryttere i skoven.
Ad 5: Forslag fra medlemmerne
Der er ikke indkommet forslag til årsmødet
Ad 6: Valg til bestyrelsen.
Helle Ravnborg og Bente Carlson har tidligere trukket sig af personlige årsager. Sidse og Helle P. har ikke
ønsket at genopstille pga. manglende tid.. Der var således 4 medlemmer på valg og 2 modtog genvalg.
Gerard Baken og Maud Hansen stillede op og blev valgt.
Bestyrelsens sammensætning efter årsmødets valg og efterfølgende konstituering:
Formand: Peter Worm
Næstformand: Ejlif Skøtt
Kasserer: Maud Hansen
Sekretær: Line Lauridsen.
Medlem: Katja Sørensen
Medlem: Gerard Baken
Medlem: Susanne Mikkelsen

Ad 7: Valg af suppleanter
Bestyrelsen manglede 2-3 suppleanter, der deltager på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne på
bestyrelsesmøder.
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Supp: Helle P., modtog ikke genvalg
Valgt: Vibeke Jørgensen.
Supp: Karen Frederiksen, modtog ikke genvalg.
Valgt: Anne Reimers-Larsen.
Supp: Helle Ravnborg , modtog ikke genvalg.
Valgt: Karen Malene Andreassen.

Ad 8: Valg af revisorer
Bruno Felletoft genopstillede og blev genvalgt.
Maud modtog ikke genvalg.
Torben Fløjborg blev valgt som ny revisor.

Ad 9: Eventuelt
Peter Worm:
 Fremlagde planer for kort over ridestierne. Der ligger kort over stierne på Elmelund Hestelaugs
Facebook side. Der planlægges at der skal være infostandere ved P-pladserne.
 Der er fortsat drømme om en Magasindam (som i Dyrehaven), der skal søges fonde om midler til
etablering.
 Der er udpeget arealer til udlægning af springspor i Elmelund, og springsporene etableres i
samarbejde med Fyns Jagtrideklub.
 Der er udlagt ’træde-sten’ / ’opstignings-sten’ ved P-pladserne.
Spørgsmål: Vibeke: hvordan ser det ud med samarbejdet mellem MTB’ere og rytterne ?
Svar: Peter: så vidt vi ved har MTB’erne stort set trukket sig fra arbejdet med adgang til skoven, og vi har
ikke hørt fra dem siden opstartsfasen.
Ridestier: Stierne anlægges i 2 meters bredde for at sporene kan vedligholdes vha. en traktor.
Kontingentindbetaling: via Sporti. Det er der rigtig mange fordele ved for foreningen, og er en stor lettelse
af det administrative arbejde.
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Dirigenten takkede for god ro og orden på dette andet årsmøde i Hestelauget.

Efter en kaffepause gik man over til aftens anden del. Et oplæg om natur disciplinen TREC

Bilag:
Bestyrelsens beretning
(se nedenfor)
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Årsmøde i Elmelundskovens Hestelaug 2016
Tid: Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00-21.00
Sted: Odense Rideklub, rytterstuen, Elmelundhaven 26, Odense V

Bestyrelsens beretning
Vores hestelaug har nu eksisteret i 1 år og 4 mdr. Det vil vi naturligvis fejre på årets årsmøde med
gennemgang af alt det vi har gang i. Der er sket rigtigt meget i det forløbne år, og vi står nu med en pulje på
ca. en million kroner, som vi skal bruge i skoven i det kommende år.

Indledning
Elmelundskovens Hestelaug så dagens lys på det stiftende møde d. 24. november 2014 her i
rytterstuen hos Odense Rideklub.
Hestelauget er dannet med det formål, at anlægge og drive ridefaciliteter i Elmelundskoven og
1000 års skoven i partnerskab med lodsejerne, OK og NST.
Hestelauget er resultatet af en lang proces siden det første møde i projektgruppen ”Fynske
Ryttere” d. 22. marts 2012, hvor vi lagde grunden til rytternes deltagelse i borgerinddragelsen
omkring etableringen af den nye og mere end 350 ha store skov omkring Elmelund.
Projektgruppen kom med et 12 siders idé katalog med forslag til ridefaciliteter i skoven og deltog
efterfølgende aktivt i selve borgerinddragelsen. Der blev etableret et brugerråd for skoven, som
Peter Worm og Susanne Mikkelsen blev medlemmer af.

Arbejdet i 2014
På det stiftende møde i november blev der nedsat en bestyrelse der inkluderede alle 10 mødedeltagere.
Bestyrelsen kom godt fra start med kontakt til myndigheder, bank, logo og ansøgning af diverse puljer og
fonde og fik os synliggjort på nettet via Facebook.
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Fonds ansøgninger
Der er nu tilsagn om næsten 1.3 mio. kr. fra fgl. puljer:
 Forstadspuljen - bevilget 950.000 kr.
 Lokale Grønne Partnerskaber - bevilget 199.656 kr.
 Elmelundskovens brugerråd - bevilget 47.165 kr.
 Friluftsrådet - bevilget 84.100 kr.
Vi har således finansieringen i hus til at lave et seriøst net af ridestier i skoven.

Arbejdet i 2015-16 – Projektering og anlæg af ridestier
På opfordring fra NST, arbejder vi med en model hvor stierne anlægges i 2 m brede ryddede spor, med grus
belægning hvor det skønnes nødvendigt, for at sikre passage hele året i den ret lerede skovbund.
Bestyrelsen har udarbejdet en tidsplan til udbud, og arbejde i marken.
Tidsplan – Milepælsplan 2015-16:
 Feb. - april 2015:

Plan for stiforløb m. NST

 1. april 2015:

Finansiering gennemført

 maj-juni 2015:

Stiforløb fremlægges i brugerrådet

 juli 2015:

Partnering aftale med NST og OK

 juli-august 2015:

Projektering og udbud af prøvestrækninger

 18. august 2015:

Projektering og udbud gennemført

 august - oktober. 2015:

Anlæg 13 km stitracé + 1 km prøvestrækninger

 april 2016

Montage af piktogrammer

 april-maj 2016:

Udbud af grusbelægninger

 juni-august 2016:

Anlæg af grusbelægninger

 1. september 2016:

Anlæg gennemført

 11. september 2016:

Indvielse af stierne på ”Naturens Dag”
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I 2015 har vi i bestyrelsen afholdt 9 bestyrelsesmøder, 8 sti- og partnerskabsmøder med
NST og OK, 1 heldagstur til Sjælland for at se på ridestier i Hedeland og Dyrehaven og brugt mere end 475
frivillige timer på projektet.
I august- oktober blev de ca. 13 km stitracè anlagt af os selv og herefter anlagde NCC ca. 800 m
prøvestrækninger med grus.
Vi har fået opsat skiltning ”Rytter på vejen” hos OK på den farlige strækning af Bavnedamvej, hvor rytterne
er nød til at passere jernbanen for at komme rundt i skoven og der er bestilt tilsvarende skiltning på to
strækninger af Elmelundvej. De er pt. Til godkendelse hos Fyns Politi.
Vi arbejder med at samle penge ind til anlæg af en Magasindam i skoven.
Vi har indgået et partnerskab med Naturstyrelsen og Odense Kommune. Vi kan desværre ikke forvente
megen hjælp fra OK og NST til udarbejdelse af udbud og styring af anlægsprocessen. Så der bliver en del at
se til både for bestyrelsen og foreningens øvrige medlemmer. Partnering betyder nemlig, at vi skal deltage
med arbejdstimer i projektet samt søge midler som OK og NST ikke kan søge. Så det er de medlemmer der
aktivt medvirker i arbejdet og gider at gøre en indsats, der kommer til at præge, hvad der sker - og at det
sker.

Økonomi og medlemmer
Foreningen har en sund økonomi som det fremgår af regnskabet.
Foreningen havde i 2015 i alt 80 medlemmer og har i skrivende stund 55 betalende medlemmer. Vi skal
være rigtig mange flere for at nå vores mål. For at nå dette skal vi have sat gang i markedsføringen af
foreningen. Vi har udarbejdet et opslag til at hænge op i rideklubber, opstaldningssteder, rideudstyrs
forretninger m.m. Vi skal også have sat en presse kampagne i gang, i forbindelse med indvielsen af
anlægsarbejdet i samarbejde med NST og OK.
Vi har således endnu et MEGET spændende og udfordrende år foran os. Så lad os vise, at vi kan hvad vi vil,
når vi arbejder sammen om projektet.
Pbv. Peter Worm
Formand
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