Elmelundskovens Hestelaug - Årsmøde 2021
Referat
Tid: Torsdag den 2. september 2021 kl. 19.30-21.30
Sted: ODR, rytterstuen, Elmelundhaven 26, 5200 Odense V.
13 personer tilstede.
Ordinært årsmøde indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og to stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, samt budget for næste år,
herunder fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.
Hestelaugets formand Peter Worm bød velkommen til årsmødet. Det 7. i rækken 
1. Valg af dirigent.
 Bestyrelsen foreslår Jørn Jepsen. Jørn Jepsen blev valgt
 Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt med 4 ugers varsel jf.
vedtægterne.
2. Valg af referent og to stemmetællere
 Som referent blev valgt Katja Sørensen
 Som stemmetællere blev valgt Katja og Mette Skjold Sørensen
3. Bestyrelsens beretning
 Peter fremlagde bestyrelsens beretning. (se bilag nedenfor)
 Årsmødet godkendte bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, samt budget for næste
år, herunder fastsættelse af kontingent.
 Regnskabet blev fremlagt af kasserer Maud Hansen.
 Regnskabet viste at der var et overskud på 8.988 kr.
 Regnskabet blev godkendt og revideret Tobias og Maj-Britt
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Budget for næste år godkendt – alt, der kommer ind på kontingent, vil blive
anvendt til vedligehold af stierne samt til forplejning primært til
arbejdsdagene samt til fællesturerne
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet holdes uændret på 100 kr. i 2022.
Kontingentet blev vedtaget.

5. Indkomne forslag fra medlemmerne
 Ingen forslag modtaget
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 Peter Worm, blev genvalgt.
 Vibeke Jørgensen, blev genvalgt.
 Torben Fløjborg, blev genvalgt.
 Katja, stiller ikke op
 Kristian Skammelsen blev valgt.
7. Valg af suppleanter.
 I stedet for Marianne Lohmann, blev Werner Valentin valgt.
8. Valg af revisorer
 Tobias Strømberg blev genvalgt.
 Maj-Britt Nielsen, blev genvalgt.
.
9. Eventuelt.
 Intet
Dirigenten afsluttede herefter årsmødet og takkede for god ro og orden.

----------

Pause m. kaffe, øl, vand og kage. - - - - - - - - - - -

Efter pausen og den officielle del af programmet holdt Sara Siobahn et godt og instruktivt
oplæg om "Negativ forstærkning og indlæringsmetoder". Sara var meget inspirerende og
brænder meget for at formidle sin viden.

Formanden sluttede aftenen af med at takke alle for et godt årsmøde.
Bilag: Bestyrelsens beretning
(se nedenfor).
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Elmelundskovens Hestelaug - Årsmøde 2021
Bestyrelsens beretning
Tid: Torsdag den 2. september 2021 kl. 19.30-21.30
Sted: Odense Rideklub, rytterstuen, Elmelundhaven 26, Odense V

Dette møde er vores 7. årsmøde siden hestelauget blev stiftet i november 2014. Det vil vi på
sædvanlig vis fejre med gennemgang af det, vi har arbejdet med det seneste år.

2020 - Resultater
RIDESTIERNE
Ridestierne er rigtig gode, men den lange våde og både varme og kolde vinter i 2020-21 er en stor
udfordring for stierne. Strækningen der fik ny belægning i 2019 år lider under, at bundlaget nu
arbejder sig op gennem det nye toplag, når der rides på den. Covid-19 restriktionerne betød at plejen
af stierne lå stille og vi ikke fik gennemført den ønskede omlægning af plejen af grusstierne fra
slåning til planering. Vores 180 cm brede scraber krævede for mange hjælpere og kom ikke i brug.
Den er derfor solgt og bliver erstattet af en stennedlægningsfræser som vi lejer til formålet.

FÆLLESTURE
Som de foregående år har Hestelaugets hovedaktivitet i 2020 været vores fællesture i det omfang
Covid-19 gjorde det muligt. Deltagerantallet svinger noget fra tur til tur. Vi har gennemført 9
fællesture i Elmelund skov i 2019 og kun 5 ture under Corona i 2020.
Vores første fællestur i 2020 var vores NYTÅRSTUR, der blev afholdt søndag d. 5. januar med 17
ryttere incl. 1 maratonvogn viste igen flot deltagelse, selvom den ikke overgik hvad vi så året før
hvor vi var 35 ryttere. Vi sendte hele 4 hold i skoven - 1 skridt-trav hold og 3 tempohold. Et flot syn
med de mange heste på engen inden afgang. Efter omkring 1 times ridt i skoven blev dagen
traditionen tro sluttet af med servering af varm kakao og lune pølsehorn. Nytårsturen er gratis for
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nye medlemmer og formålet er også at reklamerer for fællesskabet i hestelauget til nye
kommende medlemmer.
FORÅRSTUREN og PÅSKETUREN blev aflyst af Corona. LØVSPRINGSTUREN i maj, blev
også en succes med 11 deltagende heste og ryttere.
Søndag d. 28. juni var vi klar igen og kun 4 ryttere var med på vores MIDSOMMERTUR. Den 26.
august afholdt vi en SOMMERAFTENTUR hvor 2 ryttere deltog. LØVFALDSTUREN og
EFTERÅRSTUREN blev aflyst pga. Corona og på årets sidste fællestur JULETUREN i december
deltog 8 ekvipager corona rigtigt fordelt på hele 3 hold.

Vi trækker meget på Vibeke, Anna Ydegård, Kristian og Anja Skammelsen og Ejlif som guider,
hvilket jeg gerne vil takke jer for. Vi vil også gerne have, andre med som guider, så hvis du
efterhånden kender stierne i skoven, så du kan finde rundt, vil vi gerne opfordre til at du melder dig
på som guide på vores fællesture.

ARBEJDSDAGE
I 2020 blev de planlagte arbejdsdagene i marts og april aflyst pga. Corona. Vi fik heldigvis klippet
langs stierne på en sommervarm arbejdsdag d. 21 juni hvor 6 flittige klippere deltog.


Vi har en generel udfordring med svigtende tilslutning til vores arbejdsdage. Arbejdet på
disse dage, er meget hyggeligere og lettere, når vi er mange om opgaverne. Til
stirenoveringen skal vi bruge flere hjælpere så sæt allerede NU kryds i kalenderen og mød
op og vær med til vores hyggelige arbejdsdage. Hestelauget betaler for mad og drikke til
fællesspisning på disse dage.

MEDLEMMER
Vi har haft 120 betalende medlemmer i 2020, mod 125 i 2019 og 135 i 2018. En lille tilbagegang på
trods af, at der kom en del nye medlemmer til i årets løb. Vi er pt. 130 betalende medlemmer i
hestelauget, og medlemstallet er således stabilt. Til sammenligning er der nu 188 medlemmer i
Tarup-Davinde Rytterlaug efter TREC banen ble indviet i 2020.
Bestyrelsen er opmærksom på, at der skal arbejdes på at fastholde gamle medlemmer og få nye ind
og det vil vi fortsat arbejde med i de kommende år. Vi har trykt en flyer, som i år er uddelt og sat i
vinduesviskerne hos deltagerne i Skeifas FM i Tarup-Davinde i sommers.
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Vi opfordrer jer til at dele jeres oplevelser i skoven med jeres venner. Tag dem med i
skoven og fortæl dem om, hvor vigtigt det er, at de også melder sig ind, og dermed – til billige
penge - får lejlighed til at deltage i hestelaugets ture og andre aktiviteter. Det er meget vigtigt, at vi
via kontingentet får samlet nok økonomiske midler ind til vedligeholdelse af ridestierne, da det jo er
noget, som vi selv står for. Tag derfor vores flyere, der ligger på bordene, med hjem og del dem ud
til jeres hestevenner.

ØVRIGE SAGER
Vi har gennem et par år efterhånden arbejdet på, at få vores partnerskabsaftale med Naturstyrelsen
opdateret. Nu er vi efterhånden ved at være i mål med den.

Naturstyrelsen godkendte i 2018 etablering af en permanent drivgang mellem kvægfoldene på tværs
af ridestien ved golfbanen uden at spørge os først. I 2020 fik vi endelig NST til at sikre drivgangen
med synlige tråde og advarselskilte på begge sider.

Efter de 3 løse galloway kreaturer i skoven ved knallertbanen i vinteren 2019-20 har der været
yderligere 2 tilfælde med løse kreaturer i skoven i sommeren 2020. De blev dog hurtigt skudt eller
indfanget igen.

Vi har tidligere fået flere beretninger fra medlemmerne om farlige episoder ved overgangene ved
det farlige sving på Elmelundsvej ved nr. 64-66, hvor de nye træer tager alt oversigt. Vi arbejder
stadig med at få kommunen til at forbedre sikkerheden på det sted.
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2021 – Opgaver og Mål
Guidede ture og medlemmer



Holde 8-9 guidede ture, kræver der er guider nok. Vi vil gerne have flere frivillige guider.
Mere end 130 medlemmer

Vedligehold af stierne





Stierne skal vendes med stennedlægningsfræser i april og september.
Græsstierne skal klippes 2 gange i sommerhalvåret;
Vi har holdt arbejdsdage d. 10., 24+25. april og 29. august 2020
o Beskæringer af grene og opretning af grus stier med stennedlægningsfræser.
Vi arbejder på fremadrettet, at få klippet den tætte bevoksning langs ridestier med
fingerklipper på traktor.

Klublivet



Sommeraftentur i august m. efterfølgende grillhygge har ikke haft tilslutning.
Vi vil gerne have forslag til fælles klub aktiviteter, møder, foredrag m.m. Skal vi have
hesteforedrag, fællestur til Vesterhavet, Mols Bjerge eller øl /vinsmagning på programmet?
Kom frisk med jeres ideer. Slå dem op i Facebook gruppen eller send en besked til Peter.

ØVRIGE SAGER



Vi arbejder på at få lov til at etablerer 2-3 rastefolde ved madpakkehuset, så hestene kan
vente der mens man hygger i madpakkehuset.
Naturstyrelsen vil etablerer 3 nye hegninger til afgræsning pga. mange bjørneklo i skoven.
Bestyrelsen er i dialog med dem om forløbene, så de generer ridestierne mindst muligt.

Web og PR



Udsende 3-4 Nyhedsbreve. nyhedsbrev er udsendt i februar.
QR koder på kortstandere med links til hjemmesiden.

Afslutningsvis vil jeg gerne rettet en stor tak til medlemmerne for at støtte op om foreningens
arbejde og aktiviteter og dermed sikre, at vi har gode ridefaciliteter i Elmelund Skov.
En særlig stor tak til jer der var aktive i arbejdet i det forgangne år og til vores bestyrelse. Uden jer
var det ikke gået. Tak for indsatsen i 2020. Jeg glæder mig til at arbejde videre med jer i 2021.
P.b.v.
Peter Worm,
Formand
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