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Generalforsamling 5. april 2016 

 

Bestyrelsen bestod ved årets begyndelse udover mig selv som formand: Lene 

Andreasen (kasserer), Per Bundgaard, Vita Boeck, Allen Collins og Tina Harde 

og Heidi Amsinck som supleanter samt juniorrepræsentanterne Caroline, 

Lærke og Allessandra. I løbet af året har vi mistet Allen Collins i bestyrelsen, 

da de har flyttet til et andet sted, og Tina Harde er trådt ind i hans sted i 

bestyrelsen. Lærke er ligeledes flyttet og trådt af som juniorrepræsentant.  

I bestyrelsesmøderne deltager såfremt muligt alle bestyrelsesmedlemmer, 

suppleanter og juniorrepræsentanter samt Charlotte som ejer af stedet. Vi har 

i 2015 afholdt 4 bestyrelsesmøder. Der er et meget fint samarbejde i 

bestyrelsen og mellem klub og ejer og i den forbindelse skal der lyde en særlig 

tak til Charlotte og John for deres engagerede arbejde både i forbindelse med 

vedligeholdelse og udvikling af stedet. Der er således bygget et nyt sadelrum 

og boksdørene i den gamle stald er udskiftet. Endvidere har de været 

initiativtager til - og organiseret mange af aktiviteterne – helt i 

overensstemmelse med klubbens bestyrelse. Samspillet med 

handicapridningen er forløbet fortrinligt, og det er en stor glæde at se 

integrationen mellem unge og voksne handicapryttere og stedets øvrige ryttere 

og medarbejdere.  

Jeg vil også gerne her sige tak til staldens personale, som på engageret vis 

holder stalden i orden og sørger for hestenes trivsel. 

Aktiviteter 

Vi har atter i 2015 haft et godt år i klubben med mange aktiviteter. Klubben 

har i dag 157 medlemmer (inklusiv bestyrelsen), hvilket er en stigning på 2 i 

forhold til sidste år. 

Følgende aktiviteter er afholdt i 2015: 

 Nytårskur med pølser den 1.1. 

 Fastelavn måtte udgå på grund af manglende deltagelse 

 Orienteringsridt i Frederiksdalskoven afsluttende med grill 

 Den tradionelle pinsemorgen tur under ledelse af Per som master 

 Arbejdsdag m. pølser etc 

 Rideskolestævne i juni med både dressur og spring 



 2 x 1 uges sommerlejr, som afholdes af stedets ejer for klubbens 

medlemmer 

 Ryttermærkeundervisning og sikkerhedskurser for nye medlemmer og 

deres forældre. 

Kurser 

Bestyrelsen lægge stor vægt på ryttermærkeundervisningen og 

sikkerhedskurser og vi vil gerne her takke Heidi for hendes store arbejde med 

planlægning af afholdelse af kurserne. 

Kurserne har alle været fuldt tegnet med: 

Ryttermærke 1: 10 deltagere 

Ryttermærke 2: 10 deltagere 

Ryttermærke 3: 10 deltagere 

Ryttermærke 4: 8 deltagere 

Og et ”Klar, parat, start” kursus med 23 deltagere 

Derudover blev der afholdt et sikkerhedskursus med ca 40 deltagere inkl. 

Forældre. 

Exmoor klub Championater 

I 2014 besluttede bestyrelsen at oprette Championater i forskellige ride 

discipliner og bestyrelsen kan for andet år overrække Championater i 

henholdsvis dressur og spring for ponyer og heste. 

Formålet med Championaterne er, at gøre det til en positiv oplevelse at 

deltage i rideaktiviteter og stævner for både rideskoleryttere, parter og privat-

ryttere. 

For at så mange ryttere som muligt kan være med, er der følgende 

Championater:  

Rideskoleryttere: Som grundregel indgår alle ride discipliner.  

Rytterens placeringer tælles med uanset hvilken hest man rider. Rytteren skal 

vise et godt kammeratskab og ikke starte på samme pony til alle aktiviteterne. 

Private og parter: Championaterne er opdelt i hest og pony i følgende 

discipliner: 



Dressur og spring, herunder gennemført jagt, military og TREC. 

 

Resultatet for 2015 er gjort op, og der var deltagere i spring og dressur 

disciplinerne for ponyer og hest for private/parter. 

 

Vinder af Spring Championatet for ponyer: 

- Nanna Pedersen og Bøgelys Julius, 36 point 

Øvrige deltagere i Spring Championatet: 

Louise Pihl og Trix, 10 point 

Ida og Night Girl, 4 point 

Iza og Limbo, 4 point 

 

Vindere af Dressur Championatet for ponyer: 

- Caroline Marcher og Buller, 8 point  

- Nanna Pedersen og Bøgelys Julius, 8 point 

 

Vinder af Spring og Dressur Championat for hest: 

- Alessandra Amsinck og Kia, spring 3 point og dressur 3 point. 

Vi siger tak til Tina Harde for at organisere og ”holde fast” i 

championatsordningen. 

Økonomi og ny tilskudsmodel for Ridklubber i Lyngby-Taarbæk 

Kommune 

Også i år kan klubben vise et fint resultat, som Lene efterfølgende vil 

gennemgå 

Der har i årets løb været tæt dialog med LTK, som har ønsket at samordne 

tilskudsordningerne for lokaletilskud for de 3 rideklubber i kommunen. 

Tilskudsmodellerne har været forskellige og i den forbindelse har kommunen 

indkaldt formand og kasserer for de berørte klubber til afklarende møder, 



høringer m.m. om en ny model. Tilskuddet er en vigtig forudsætning for at 

klubberne kan eksisterer og i Exmoor Rideklub bruges tilskuddet til at betale 

ejeren for leje af faciliteterne. Den nye model, som bl.a. bygger på 

aktivitetstimer i ridehal og rytterstuer forventes imidlertid ikke at medføre en 

begrænsning af tilskudet for Exmoor Rideklub. 

Det er et stort ønske med en større ridehal, men Naturfredningsstyrelse m.v. 

har spændt ben for mulighederne. Hvorvidt det lykkes at få tilladelse er et 

åbent spørgsmål, men indtil da må vi klare os med det vi har. 

Så lad mig til sidst sige tak til alle de engagerede ryttere som skaber den høje 

trivsel på Exmoor. 

 

 

 

 

 


