



Ordinær Generalforsamling 24. maj 2021 

Formandens beretning 

Dette bliver en kort formandsberetning af to årsager: 

- Bestyrelsen har kun siddet siden november 2020, der er således kun 2 mdr. at 

redegøre for i den periode, generalforsamlingen dækker. Jeg ønsker derfor at bruge lidt 
tid på at redegøre for bestyrelsens fokus på fremtiden.


- Vi har haft restriktioner f.s.v.a. vores aktiviteter p.g.a. Corona.


Bestyrelsens arbejdsvilkår  
I november sidste år valgte de rester af den siddende bestyrelse, der ikke allerede havde 
trukket sig i utide, at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Ingen fra den 
siddende bestyrelse ønskede at fortsætte i HHR bestyrelse eller deltage i 
generalforsamlingen. Det har derfor ikke været muligt at gennemføre været mulighed for 
at foretage en overdragelse.


Den nye bestyrelse startede således stort set på helt bar bund og måtte i mange 
henseender genopfinde den dybe tallerken. Alt i alt har det været op ad bakke at få 
overblik over klubbens historik, status og de forpligtelser, klubben har m.h.t. 
indberetninger, Frederikssund Kommune og DRF m.v. Det har taget tid, men nu føler vi, at 
vi er med og kan begynde at blive lidt mere “udadvendte” og opsøgende.


Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder, men har klaret de fleste opgaver via Messenger, mail 
og møder på staldgangen. 


Gennemførte aktiviteter 
Der er p.g.a. Coronarestriktionerne ikke gennemført aktiviteter siden sidste års stævner 
under den gamle bestyrelse.


Fremtiden 
Efter at have fået et overblik over HHR økonomi måtte vi konstatere, at med de 
nuværende indtægter, kommunale tilskud og udgifter er klubben reelt ikke økonomisk 
bæredygtig. 


Få medlemmer medvirker til en dårligere økonomi. Ligeledes betyder få medlemmer, at 
det er vanskeligt at gennemføre gode aktiviteter, som kan tiltrække nye medlemmer. Med 
dårlig økonomi og få medlemmer kommer man ind i en ond cirkel, som det er vanskeligt 
at bryde ud af.
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På et bestyrelsesmøde primo december 2020 besluttede vi på baggrund af medlemstal 
og økonomi en overlevelsesstrategi for klubben, som vi vil evaluere i december 2021. På 
baggrund af denne evaluering vil vi kunne afgøre, om klubben har en fremtid eller om vi 
stille og roligt skal dreje nøglen om. Ambitionsniveauet vil være moderat i 2021 og 
stigende over årene, hvis tiltagene viser sig at have effekt.


Strategi 
- HHR skal være en attraktiv og uhøjtidelig klub med nogle gode og efterspurgte tilbud 

og en åben, god og ærlig omgangstone. Vi skal også være en klub, hvor man føler sig 
hjemme og bliver accepteret uanset om man har alt det nyeste i gear og ridetøj eller har 
været i genbrugsbutikken, uanset om man er en rutineret, dygtig rytter eller 
nybegynder, som er helt på bar bund, og uanset hvilken hest eller pony, man har 
rådighed over. Her skal vi “voksne” stå som rollemodeller.


- Der gøres en ekstra indsats for også at rekruttere voksne medlemmer (o. 25 år). 


- Der gennemføres i hovedsagen “hyggelige og sjove” aktiviteter, som kan medvirke til i 
højere grad at engagere medlemmerne og tiltrække ryttere, som ikke er medlem af 
HHR, 


- Aktiviteterne laves så vidt muligt over temaet “Fortrolighed og samspil mellem hest og 
rytter”.


- Medlemmerne skal engageres og motiveres til at deltage i dels forberedelserne til 
aktiviteter og dels i gennemførelsen af disse. Samværet skal foregå i en god atmosfære 
og gerne støttet af efterfølgende socialt samvær som f.eks. grillaftner.


- Der gøres en ekstra PR-indsats for at udbrede kendskabet til klubben samt dens tilbud 
og aktiviteter. Dette kan ske ved opdatering af hjemmesiden, pressemeddelelser, 
uddeling af flyers samt opsøgende arbejde på de mindre opstaldningssteder i 
nærområdet.


Fremtidige aktiviteter 
Strategien skal understøttes af aktiviteter som  

- Agility.

- Deltagelse i DRF Forhindringscup.

- Åbne klubstævner i dressur og spring.

- Derby-springning og -stævner.

- Åben springbane (bane etableret i en længere periode, så der kan trænes, når man 

vil).

- Hesteadfærd i teori og praksis.

- Hestens røgt og pleje i teori og praksis.

- Åbent Hus-arrangement.

- Tilbud til ryttere udefra om at benytte Lundehøjs faciliteter, herunder den åbne 

springbane, til at vænne hest og rytter til nye omgivelser. Rytterne kan evt. komme 



med deres træner. (Der fastsættes særskilte priser for medlemmer og ikke-
medlemmer, så det kan betale sig at melde sig ind i klubben.)


Øvrige tiltag

Bestyrelsen ansøgte i begyndelsen af året Nordeafonden om et tilskud til etablering af en 
Derbyspringbane. Vi fik kr. 10.000 og arbejdet med Derbybanen er allerede godt i gang. Vi 
håber at kunne indvie den i f.m. Klubstævnet og Åbent Hus 3. - 4. Juli. Derbybanen 
understøtter strategipunktet om at gøre klubben attraktiv.


Til understøttelse af strategipunktet vedr. PR og rekruttering af flere medlemmer har vi 
søgt  om kr. 5.000 fra DRF støttepulje “Aktive sammen i ridesporten”. Pengene skal 
bruges til branding og positionering af HHR i lokalsamfundet. 

For at få succes med vores strategi kræver det, at vi kan komme i kontakt med de 
potentielle medlemmer og kommunikere vores ideer ud til dem. 

Som supplement til vores facebookprofil skal vi have en opdateret hjemmeside. Nogle af 
pengene skal gå til betaling af et abonnement på hosting af hjemmesiden. 

Desuden ønsker vi gennem annoncering og pressemeddelelser i dags- og lokalpressen at 
gøre opmærksom på klubben, på det, den kan tilbyde og på de aktiviteter, vi gennemfører. 
Sideløbende vil vi bruge midler på at booste opslag på Facebook.
Med beløbet på kr. 5.000 mener vi, at vi vil kunne lave et PR-fremstød i lokalområdet, der 
kan skaffe os så mange medlemmer, at vi selv i fremtiden vil kunne håndtere og finansiere 
fastholdelse af medlemmerne og rekruttering af nye medlemmer. 
Vi får at vide, om vi får midlerne i slutningen af juni, men jeg har indikationer på, at vi nok 
skal blive tilgodeset.

Til understøttelse af strategipunkterne “Fortrolighed og samspil mellem hest og rytter” og 
flere voksne ryttere vil vi tilmelde os som deltagerklub i DRF “Forhindringscup for voksne” 
(kan sammenlignes med Trail i western-verdenen). Vi vil blot skulle lave nogle få, simple 
forhindringer.


Endelig har vi aftalt med DRF at indgå i projektet “Aktivering og rekruttering af voksne til 
ridesporten”. Her vil vi fra en konsulent få hjælp til rekruttering af voksne ryttere, PR, 
strategiudvikling og ideer til aktiviteter. Det første møde afholdes her på Lundehøj d. 14. 
Juni kl. 18.00. Ud over bestyrelsen vil vi rigtigt gerne have at andre voksne medlemmer (o. 
25 år) også deltager.


Kommende aktiviteter 
26-27 juni: Dressur, klubstævne og klubmesterskab.


3-4 juli: Spring, klubstævne. 4. juli med derbyklasse. Vi vil sideløbende lave en godkendt 
forhindringsbane, hvor de voksne (o. 25) kan lade resultaterne indgå i DRF 
Forhindringscup. Endelig planlægger vi også et Åbent Hus med bl.a. et loppemarked.


7 - 8 august: Dressur, klubstævne


4 september: Spring, klubstævne og klubmesterskab. Samme dag også mulighed for 
“Ring og Spring”.




Afslutning 
Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor tak til bestyrelsen for det arbejde, I har gjort i f.m. 
den nødvendige udredning - ikke mindst på økonomisiden - efter at vi overtog styringen i 
november sidste år.


Jeg vil også gerne rette en stor tak til Pia og Jens for jeres aktive støtte til klubben - både 
finansielt og fysisk og for det gode samarbejde, jeg føler, vi har i dagligdagen.


________________________________________________________________________________


Referat af generalforsamling: 

Hornsherred Rideklub holdt generalforsamling mandag den 24/5 2021 kl 13.00 på 
Lundehøj Ridecenter og Hestepension, Græse Bygade 28, 3600 Frederikssund med 
følgende dagsorden: 

1) Valg af dirigent 
2) Formandens beretning 
3) Kasserens beretning, godkendelse af revideret regnskab og fastsæ;else af kon<ngent 
4) Behandling af indkomne forslag 
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
6) Valg af revisor og revisorsuppleant 
7) Eventuelt 
8) Uddeling af pokaler 

Tilstede: 
Steffen, Kirsten, Ida (gæst) Victoria, Niels, Ilja, Ane;e, Susanne, Nadia, Misja, Chris<an, Maria, 
Anne, Jens, Jessica, Pia 

Steffen bød velkommen <l generalforsamling i HHR. 

GF skal, ifølge klubben vedtægter, a\oldes i februar men på grund af corona restrik<oner, 
forsamlingforbud og DRF anbefaling udsat. Den holdes 24/5 2021. 
GF anses for lovligt indkaldt og beslutningsdyg<g. 

1) Valg af dirigent, Ane;e. 
2) Formandens beretning. Steffen fremlagde formandens beretning. Se foroven.  



3) Kasserens beretning. Kirsten gennemgik regnskabet. Det reviderede regnskab med 
revisorens bemærkninger blev godkendt. Fastlæggelse af kon<ngent. Bestyrelsen foreslår 
uændret kon<ngent. De;e blev godkendt. 

4) Behandling af indkomne forslag, skulle være bestyrelsen i hænde senest 16. maj 2021. 
Ingen. 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Susanne, genvalgt. 
Kirsten, genvalgt. 
Emma, genops<ller ikke, Ilja valgt. 
Suppleanter bestyrelsen foreslår Chris<na B og Maria S, de blev valgt. 

6) Valg af revisor og revisorsuppleanter, bestyrelsen foreslår Finn B. som revisor og Ane;e 
som suppleant. De blev valg. 

7) Eventuelt. Tak for formandens ini<a<v <l spændende ak<viteter og <l kasserens store 
’oprydningsarbejde’.  
Derby springbanen, vi får brug for hjælp <l at lave nogle spring osv. 
14/6 kl 18, DRF medarbejder deltager i møde ang projektet om at <ltrække voksne <l 
hestesporten. 

8) Uddeling af pokaler 
Dressur pony Victoria 
Dresssur hest Jessica 
Spring pony Emilie 
Spring hest Nadja H. 
Ufrivillig falde af Misja 
Venskabspokalen Ane;e 
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