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Årsmøde i Elmelundskovens Hestelaug 2018 
 
 
Tid: Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30-21.00 
Sted: Odense Rideklub, rytterstuen, Elmelundhaven 26, 5200 Odense V 
 

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. 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. Der var mødt 16 medlemmer op inkl. 5 
bestyrelsesmedlemmer. 
 

1. Valg af dirigent  

 Jørn Jepsen blev valgt!  

2. Valg af referent og 2 stemmetællere 

 Referent blev Katja Sørensen 

 Stemmetællere er Vibeke Jørgensen og Torben Fløjborg 

3. Bestyrelsens beretning 

 Fremsagt af Peter Worm på kun 26 min  

4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt budget for næste år, herunder 

fastsættelse af kontingent 

 Regnskabet blev fremlagt af Maud Hansen. 

Regnskabet blev godkendt 

 Budget for næste år godkendt 

 Spørgsmål til hvad det ville koste at reparerer de 200 m ødelagte strækninger – Der er ikke 

indhentet tilbud endnu, men bestyrelsen vurderer ikke at der er penge til at udbedre det 

hele i år.    
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Det er tanken at anvende meget få midler til administration og resten af kontingentet at 

udbedring af ødelagte stier.  

 Kontingentet vedtaget at fastholdes til 100,- kr. for 2019 

5. Indkomne forslag fra medlemmerne 

 Der var ikke indkommet nogen forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

I år var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: 

 

 Næstformand; Ejlif Skøtt (Modtog genvalg) 

 Genvalgt  

 Kasserer; Maud Hansen (Modtog genvalg) 

 Genvalgt  

 Medlem; Gerard Baken (Modtog genvalg) 

 Genvalgt  

7. Valg af suppleanter 

 Suppleant; Anne Reimars-Larsen (Modtog genvalg) 

 Genvalgt  

 Suppleant; Line Lauridsen (Modtog ikke genvalg) 

 Kaj Larsen fra Fyens Køreselskab er valgt  

8. Valg af 2 revisorer 

 Torben Fløjborg fortsætter  

 Maj-Britt Nielsen valgt  

9. Eventuelt 

a. Intet. 

 

Efter generalforsamlingen holdt Charlotte Nielsen et spændende oplæg om distanceridning i almindelighed 
og Fynsridtet 2018 - Det sydfynske Alperidt i særdeleshed. Distancestævnet forløber ad de smukkeste ruter 
i det sydfynske og har også ruter til begyndere. Stævnet finder sted d. 1. september, så der er godt tid til at 
få formen på plads. 
 
Der blev budt på kaffe og kage, øl og vand.  
 
 
Med venlig hilsen 
Peter Worm 
Formand 
 
 
 

Bilag: Bestyrelsens beretning  
(se nedenfor) 
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Årsmøde i Elmelundskovens Hestelaug 2018 
 

Bestyrelsens beretning 

 
Tid: Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30-21.00 
Sted: Odense Rideklub, rytterstuen, Elmelundhaven 26, Odense V 
 
 
 
 

Vores hestelaug har nu eksisteret i 3 år og 3 mdr. Det vil vi naturligvis fejre på dette årsmøde med 

gennemgang af alt det, vi har arbejdet med. Som i de foregående år er der sket rigtigt meget i det 

forløbne år. 

 

 

 

2017 
 
Efter indvielsen af ridestierne i oktober 2016 skulle vi i 2017 til at tage hul på et helt nyt kapitel i 

hestelaugets historie. Nu skulle vi skifte fra anlægsfasen til driftsfasen, nu skulle det ikke længere 

dreje sig om at rode med markeringspæle, grus, sten og entreprenører. Næ nu skulle vi i gang med 

at ride på stierne i skoven og nyde og styrke livet i foreningen – troede vi. 

 

Da vinteren var ovre, viste det sig, at regnen 5 steder havde banet sig vej tværs gennem ridestien og 

skyllet gruset væk. Det betød, at vi igen måtte have en entreprenør, Bygningsrenoveringen, i gang 

på stierne. Heldigvis havde vi en lille økonomisk reserve der kunne dække denne udgift, og vi har 

nu brugt og afsluttet regnskabet for vores pulje på ca. 1.3 million kroner til ridestier i skoven. 
 

Arbejdsdage 
Herudover har vi arrangeret flere arbejdsdage i løbet af foråret og efteråret. Tilslutningen fra 

medlemmerne var (for) beskeden, men vi fik da med bestyrelsens ihærdige indsats sammen med 

enkelte medlemmer udført de opgaver der var nødvendige. 

 

I april blev stierne tromlet m. 7 t valsetog på 22 timer, der blev sat 4 spring op på NST arealer og 

plantet 3 springhække. 

 

I sep. - okt. klippede vi på 2,5 km af ridestierne rigtig mange grene af de mange popler, der særligt 

på kommunens areal var ved at gro ind over ridestierne. Vi har købt en motordrevet stangsav og et 

par ørnenæb til formålet. Vi håber de ikke skyder igen, men at det værste nu er overstået. 

I januar 2018s blev vore 3 springhække luget, der kom flis på bedene (og nu er der også sat spring 

op over dem) så de små fjeldribs planter ikke bliver redet ned. 
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Fællesture 
Vi har forsøgt at afholde en tur hver måned. Bestyrelsen kan desværre ikke lægge sig fat på f.eks. 

den første weekend i måneden. Vi deler op i grupper efter det tempo folk ønsker at ride i, og turene varer 

ca. 1-2 timer. Det er en god måde, at lærer skoven og nye ryttere at kende på. 
 

Årets første fællestur i hestelauget blev afholdt søndag d. 21. maj. Ejlif var dagens guide og der var 

mødt 2 medlemmer op, som ønskede at ride med i de ca. 2 timer turen varede. 

I september kom der ingen ryttere udover Vibeke og Anne der var guider. Oktober turen, november 

turen, Juleturen og Nytårsturen hvor Vibeke også var guide var fint besøgt med henholdsvis 7, 10, 

16 og 8 ryttere. Den sidste fællestur i 2017 var vores JULETUR d. 10. december som de 16 

ekvipager gennemførte i en smuk hvidpudret skov og som blev afsluttet med dejlig varm kakao og 

pølsehorn. Det ser ud til, at vi er ved at have fat i noget og at folk hygger sig på fælles turene. 

 

 

Andre arrangementer 

Lørdag d. 1. april holdt vi sammen med Odense Rideklub et TREC bredde stævne i skoven og ved 

ODR. Vi fik meget ros af de 14 deltagere for ridestierne. 
 

Ugen efter holdt Fyns Jagtrideklub en træningsdag for nye og øvede jagtryttere i skoven. Der var 

næsten 50 rytter samlet på springengen – et flot syn med så mange heste samlet. I juni og oktober 

holdt Fyns Jagtrideklub to jagter i skoven med begynderfelt. 

 
 

Info og Web 
I 2017 sendte vi 2 Nyhedsbreve ud til hestelaugets medlemmer i henholdsvis maj og august. 2017 

blev også året hvor vi både fik vores 2 INFO tavler op med kort og vejledning i ridning i skoven, 

samt etableret egen hjemmeside.  

Hjemmesiden har nu haft mere end 1600 besøgende og er den mere statiske information om 

hestelauget og ridestierne. På facebook har vi nu mere end 530 følgere og Facebook er stedet hvor 

der mere dynamiske live og opslag forekommer. INFO tavlerne kom op og var desværre byttet 

rundt et par mdr., men det var der vist kun Maj-Britt uden for bestyrelsen der opdagede. 
 
 

Magasindam 
En ny lavvandet sø opstod naturligt til jagtrideklubbens efterårsjagt i oktober. NST har i januar 

gravet en grøft fra den og ned i den gamle Elmegårdskov. De har lavet en tærskel i grøften, så der 

bliver et vandspejl forår og efterår, så vi ikke behøver at bruge energi og penge på at anlægge en 

permanent magasindam lige foreløbig. NST mener dog ikke den skal bruges permanent. 
 
 

Møder og partnerskab 
Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder i året der gik og 1 møde med OK og NST om ansvar for og udformning af 

vores spring. Det er således nu ODR v. Ejlif der står som ejer og med ansvar for vores faste spring i skoven. 

Vi har indgået en partnerskabsaftale med OK og NST i 2015 og arbejder nu på at få den fornyet, så den 

passer til de rammer der er nu hvor ridestierne er færdig etableret. 
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Økonomi Projekt regnskab 2015-17 
 

  

   Tekst   Indtægt    Udgift   

  
 

  

Tilsagn fra Lokale Grønne Partnerskaber   kr.     199.656   

Tilsagn fra Forstadspuljen  kr.     950.000    

Tilsagn fra Elmelundskovens Brugerråd  kr.       47.165    

Tilsagn fra Friluftsrådet  kr.       84.100    

 Indtægter i alt   kr.  1.280.921    

  
 

  

Anlægsomkostninger stimarkering 
 

 kr.     108.583  

Anlægsomkostninger prøvebelægninger 
 

 kr.     191.923  

Anlægsomkostninger belægninger 
 

 kr.     962.224  

Øvrige omkostninger og revision 
 

 kr.      21.124  

Udgifter i alt    kr.  1.283.854  

Resultat  kr.        -2.933    

      

 
 
Medlemmer 
Vi har haft 90 betalende medlemmer i 2017, mod 73 i 2016.  
Vi er nu 88 betalende medlemmer i hestelauget, og vi vil meget gerne være mange flere. Så 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. 

 
 

2018 - Mål 
 
 
Adfærd 

Vi skal blive meget, meget bedre til at holde selvjustits ved ridning på grusvejene i skoven. Det er 

kun i Naturstyrelsens del af skoven, at ridning på vejene er tilladt - der hvor stimarkeringen er på 

røde pæle. 

Der er nu 2-3 rækker af hovspor i hele vejens bredde rigtig mange steder i skoven, og det giver os 

alle et meget dårligt omdømme blandt de øvrige skovgæster. Det var jo ikke derfor vi fik penge til 

14 km ridestier. Ridning slider meget på vejene, specielt nu hvor alt er vådt, og de er dyre at 

vedligeholde. Rid aldrig i køresporene, men KUN i midterrabatten eller græsrabatterne langs vejen 

og KUN i skridt. En hest i galop, trav, tølt eller pas ødelægger skovvejene for cyklister, barnevogne, 

kørestole og dårligt gående personer. 
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Guidede ture og medlemmer 

 Holde 1 guidet tur om måneden, kræver der er guider nok. 

 Mere end 100 medlemmer 

 
Vedligehold af stierne  

 Stierne skal tromles til april 

 150-200 m af stien langs Vandvejen skal have skiftet bund pga. vand 

 Stierne skal klippes 4 gange i sommerhalvåret; 

1. 1. - 15. maj  

2. 15. - 30. juni (NST & OK klipper dem) 

3. 1. - 15. august 

4. 15. - 30. september 

 

Web og PR 

 Udsende 2-3 Nyhedsbreve. Det 1. nyhedsbrev udsendt i januar. 

 QR koder på kortstandere med links til hjemmesiden.  

 Muligheder og hjælpere til INTRO film i 2018 om ridning i skoven undersøges 

o Hvem kan hjælpe med drone, kamera og hjelmmonteret kamera? 

 
 
Partnerskab 
Partnerskabsaftale m. OK og NST revideres 

 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne rettet en tak til medlemmerne for at støtte op om foreningens arbejde 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 min bestyrels. Uden dem var det ikke gået. Tak for indsatsen i 

2017. Jeg glæder mig til at arbejde videre med jer i 2018.  

 

 

p.b.v. 

 
Med venlig hilsen 
 
Peter Worm 
Formand 
 


