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Referat fra 

Årsmøde 
Onsdag d. 25. februar 2015 

 
Hos Odense Rideklub 
 
 
Ordinært årsmøde indkaldt i henhold til foreningens vedtægter 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent 
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. 

 
Ad 1:  Bruno Felletoft blev foreslået af bestyrelsen og valgt som mødets dirigent 
Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt med varsel jf. vedtægterne. 
 
 
Ad 2:  Referent Susanne Mikkelsen 
 
Bruno Felletoft foreslår at der i Hestelaugets vedtægter punkt 2 indføres at der 'på årsmødet vælges 
to stemmetællere'. 
Forslaget kunne ikke vedtages, da ingen havde været medlem længe nok til at have stemmeret, men 
bestyrelsen tager det til efterretning. 
 
 
Ad 3 Bestyrelsens beretning 

 

Indledning 

Elmelundskovens Hestelaug så dagens lys på det stiftende møde d. 24. november 2014 her i 

rytterstuen hos Odense Rideklub – for præcis 3 mdr. siden.  

Bestyrelsen konstituerede sig således : 

Formand (på valg i ulige år) - Peter Worm  
Næstformand (på valg i lige år) - Ejlif Skøtt 
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Kasserer (på valg i lige år) - Line Lauridsen 
Sekretær (på valg i ulige år) - Susanne Mikkelsen 
Medl. – Katja Sørensen 
Medl. – Bente Carlson 
Medl. – Sidse Larsen 
Suppl. – Karen Frederiksen 
Suppl. - Helle Ravnborg 
Suppl. - Helle Poulsen 

 

Hestelauget er dannet med det formål, at anlægge og drive ridefaciliteter i Elmelundskoven og 1000 

års skoven i partnerskab med lodsejerne, OK og NST. 

Selvom hestelauget således er ganske ungt, er det resultatet af en grundig og langvarig proces siden 

det første møde i projektgruppen ”Fynske Ryttere” d. 22. marts 2012, hvor vi lagde grunden til 

rytternes engagement i borgerinddragelsen omkring etableringen af den nye og mere end 350 ha 

store skov omkring Elmelund. Arbejdet i arbejdsgruppen resulterede i udarbejdelsen af vores 12 

siders idé katalog med forslag til forskellige ridefaciliteter, vi mener der med fordel kan etableres i 

skoven. Arbejdsgruppen deltog efterfølgende aktivt i selve borgerinddragelsen. Borgerinddragelsen 

mundede ud i en etablering af et brugerråd for skoven, som hestelauget formand og sekretær 

efterfølgende meldte sig til. 

 

Arbejdet i 2014 

Optakten til foreningens stiftelse var et møde i september 2014 med 20 ryttere, Naturstyrelsen og 

Odense Kommune omkring etablering af ridestier gennem oprettelsen af et partneringsamarbejde. 

Der blev her etableret en arbejdsgruppe med 13 interesserede ryttere, som fik til opgave at finde ud 

af, at etablere et organiseret forum som kunne indgå i et partnerskabet. 

På det stiftende møde i november var der 10 ryttere mødt frem og vi nedsatte en bestyrelse der 

inkluderede alle mødedeltagerne. Som sin første gerning fastsatte den nye bestyrelse kontingentet til 

50,- kr. pr. år. 

I bestyrelsen har vi givet den gas og er kommet rigtig godt fra start med kontakt til myndigheder, 

bank og ansøgning af diverse puljer og fonde. 

Vi havde dog tyvstartet lidt, idet de første ansøgninger skulle indsendes allerede d. 1. november. 
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Efter det stiftende møde har vi også  fået ordnet div. formaliteter som etablering af bankkonto, 

registrering med CVR nr. og fået os synliggjort på nettet via Facebook. Dette blev klaret inden jul 

og var vigtigt for at kunne være troværdige i de ansøgninger der allerede var indgivet og de som 

havde deadline 1. januar. 

Herudover indgav vi også høringssvar ifb. med linjeføringen af den nye jernbane over Fyn. 

 

Fonds ansøgninger 

Der er nu ansøgt om mere en 2 mio. kr. fra fgl. puljer: 

 Forstadspuljen -  Søgt om 1,15 mio. kr. (Odense Kommune, bevilget til 950.000 kr.)   

 Lokale Grønne Partnerskaber - Søgt om 249.000 kr. (Naturstyrelsen, bevilget 199.656 kr.)   

 Elmelundskovens brugerråd . Søgt om 80.000 kr. (Odense Kommune/Naturstyrelsen, 
bevilget 47.165 kr.) 

 Tips & Lotto -  Søgt om 762.000 kr., de vil kun give tilskud til stimarkering (76.800 kr.) 
(Friluftsrådet, besked primo marts) 

 

Vi har således allerede nu har finansieringen i hus til at lave et stort og seriøst net af ridestier i 

skoven. 

 

Arbejdet i 2015 – Projektering og anlæg af ridestier 

På opfordring fra NST, arbejder vi med en model hvor stierne anlægges i ryddede spor, med en 1 m 
bred grus belægning i midten. Dette for at sikre passage hele året i den ret lerede skovbund. 

Bestyrelsen har udarbejdet en foreløbig tidsplan til udbud, og arbejde i marken. 

Tidsplan – Milepælsplan 2015: 

-  november 2014/marts 2015: Ansøgninger og finansiering 

-  feb - mar 2015:  Plan for stiforløb m. NST 

-  01.04.2015:  Finansiering gennemført 

-  april-maj 2015:  Stiforløb fremlægges i brugerrådet 

-  maj 2015:      Projektering og udbud 

-  01.06 2015:   Projektering og udbud gennemført 

-  juli – sept. 2015:  Anlægsarbejder 

-  01.10 2015:  Anlæg gennemført 
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-  15.10 2015:   Indvielse 
 

Vi har afholdt et bestyrelsesmøde i januar og et møde med NST og OK om forløbet af stier i 

februar. Vi har, efter at have gennemtravet skoven, udarbejdet et forslag om et forgrenet net af 

ridestier i skoven med en samlet længde på ca. 18 km.  Resultatet af dette første møde kan ses 

på de fremlagte kort. NST havde en del ændringer til vores forslag og OK kun ganske få. 

Længden blev herved reduceret til ca. 14 km. Vi skal mødes med dem igen begyndelsen af 

marts og håber, at vi der kan få fastlagt det endelige stiforløb og få lidt flere stier med hvor vi 

mener det er nødvendigt. 

 

Vi har bestilt skiltning ”Rytter på vejen” hos OK, som vi mener de bør sætte op på den farlige 

strækning af Bavnedamvej, hvor rytterne er nød til at passere jernbanen for at komme rundt i 

skoven. 

 

Vi skal ikke 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 om end beskeden som det fremgår af regnskabet. 

Foreningen har i skrivende stund 52 betalende medlemmer og 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 anlægsarbejdet.  

 

Vi har således et MEGET spændende og udfordrende år foran os. Så lad os vise, at vi kan hvad 

vi vil, når vi bare arbejder sammen om projektet. 

 

Pbv. 
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Peter Worm 

Formand 

 
Ad 4:  Foreningen har en sund omend beskeden økonomi. Aktiver er pt. 2600,00 kr. indestående i 
NORDEA bank. 
Budgettet for 2015/16 afhænger af hvor mange midler foreningen bliver tildelt ved de ansøgninger 
der er sendt ud. 
Kontingent til foreningen fortsætter uændret. 
 
 
Ad 5:  Der er ingen indkomne forslag til årsmødet 
 
 
Ad 6:  Eksisterende bestyrelse fortsætter kommende periode. 
 
 
Ad 7: Valgte suppleanter fortsætter i kommende periode 
 
 
Ad 8: Bruno Felletoft og Maud Hansen blev  valgt til revisorer for foreningens regnskab 
 
 
Ad 9:  Eventuelt 
Maud Hansen roste det store arbejde der er lagt i projektet og de resultater der er opnået. 
Edmund Madsen spørger om man må ride på stierne i skoven nu? svar: vandvejen, er belagt med 
stabilgrus, der kan rides - de andre stier er for bløde, så der skal fortsat rides ved siden af stierne 
indtil stierne har sat sig 
Der er ridning forbudt på Odense Kommunes mindre stier - der er skiltet i området. 
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden på dette første årsmøde i Hestelauget 
 
 
Referent: Susanne Mikkelsen 
 
 

 

 

 

 


