
 

Elmelundskovens Hestelaug  
c/o  Peter Worm, Volderslev Bygade 6C. 5260 Odense S, Tlf.: 2154 9596 

Bank:  Nordea, Hjallesevej 126, 5230 Odense M, Reg. nr.: 2375 Konto nr.: 8981-839-499 
CVR nr. 36269855 

Årsmøde i Elmelundskovens Hestelaug 2017 
 

Tid:     Torsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30-21.00  
Sted:   Odense Rideklub, rytterstuen, Elmelundhaven 26, Odense V  
Ref.:   Vibeke Jørgensen 
 
 
 
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. Godkendelse af regnskab 2016, budget og kontingent for 2017 og 2018. 

5. Indkomne forslag fra medlemmerne. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af 1-2 suppleanter. 

8. Valg af 2 revisorer. 

9. Eventuelt. 

Oplæg om Riderute Sydfyn v. Anne Marie Schulz. 

 

 

Hestelaugets Formand Peter Worm bød velkommen til årsmødet. 

Ad 1:  Jørn Jepsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt som mødets dirigent 
Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt med 4 ugers varsel jf. vedtægterne.  
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Ad 2:  Referent: Vibeke Jørgensen,  
Stemmetællere: Charlotte og Mette 
 
Ad 3 Bestyrelsens beretning 
Peter fremlagde bestyrelsens beretning. (se bilag nedenfor) 

Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 
 

Ad 4:  Foreningen har en sund økonomi.  

Maud fremlagde foreningens regnskab, der er præget af de store anlægsarbejder (gengivet i forkortet form 
nedenfor). Forsamlingen har ikke nogen kommentarer til regnskabet.  

Forsamlingen godkendte regnskabet.  

Indtægter 

Kontingent medlemmer:  3.600 kr.    

Fondsmidler:  0 kr. 

Varekøb:  21.585 kr. 

Arbejdskraft: 936.122 kr. 

Udgifter 

Annoncer og reklame 4.875 kr. 

Øvrige repræsentation 1.051 kr. 

Adm. Omk.: 208 kr. 

Resultat: 960.243 kr. 

 

Tilgodehavender fra fonde: 84.100 kr. 

Aktiver indestående i Nordea: 17.495 kr. 

Omsætningsaktiver i alt: 101.595 kr. 
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Budget 2017 

Aktiver 17.495 kr. 
Medlemskontingent:  4.000 kr. 
Vedligehold af ridestier - 20.500 kr. 
Div. omk. - 495 kr. 
Overskud 500 kr. 

Peter fremlagde foreningens budget. Alle Pengene bruges i indeværende år til vedligeholdelse af ridestier. 
Der er mindre udgifter til repræsentation/årsmøde/forplejning mm. 

Årskontingent til foreningen på 50,- kr.  fortsætter uændret i 2017. Bestyrelsen stillede forslag om at hæve 
kontingentet til 100 kr./år i 2018. I de første år, har vi ikke haft noget at tilbyde vore medlemmer. Det har vi 
nu i form af ridestier og springspor samt foreningsaktiviteterne. Vi skal selv holde ridestierne, og det 
kommer til at medføre udgifter, vi ikke kan afholde med det nuværende kontingent. Derfor ønsker vi at 
forhøje kontingentet.  

Generalforsamlingen var enige heri – forslaget blev vedtaget.  

Der er d.d. 78 betalende medlemmer af Elmelund Hestelaug. 

Der bliver bygget nye springspor på Naturstyrelsens arealer med stammer, tørvevolde og 3 plantede 
hække. Spring på det lange stykke bliver fjernet. Bestyrelsen vil arbejde på at få flere fælles aktiviteter, 
rideture m.m. i gang.   

Spørgsmål: Jørn: SKAL man være medlem af foreningen for at ride på stierne ? 

Svar: Peter: Nej stierne ligger jo i en offentlig skov, men vi håber så mange som muligt vil støtte op om 
etableringen af ridestierne i skoven, ved at støtte med medlemskab af foreningen. 

Der blev opfordret til at foreningen var mere synlig på nettet ud over Facebook, evt. med en hjemmeside 
og lidt mere information på skiltene.  

Ad 5:  Forslag fra medlemmerne 

Der er ikke indkommet forslag til årsmødet 

Ad 6:  Valg til bestyrelsen. 

Peter Worm og Susanne Mikkels var på valg. De modtog begge genvalg og blev valgt. 
Line Lauridsen ønskede at trække sig og blive suppleant. 
Vibeke Jørgensen stillede op og blev valgt. 
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Ad 7: Valg af suppleanter 

Bestyrelsen manglede 2-3 suppleanter, der deltager på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne på 
bestyrelsesmøderne. 

Supp: Vibeke Jørgensen stillede op til bestyrelsen og modtog derfor ikke genvalg 
Valgt: Line Lauridsen. 

Supp: Karen Malene Andreassen, modtog ikke genvalg. 
Valgt: Marianne Lohmann.  

Supp: Anne Reimars-Larsen genopstillede og blev genvalgt 
 

Ad 8:  Valg af revisorer  

Bruno  Felletoft genopstillede og blev genvalgt.  
Torben Fløjborg genopstillede og blev valgt. 

Ad 9:  Eventuelt 

Peter Worm:  

 Fremlagde planer for kort over ridestierne. Der ligger kort over stierne på Elmelund Hestelaugs 
Facebook side. Der planlægges at der skal være infostandere ved P-pladserne.  

 Der er fortsat drømme om en Magasindam (som i Dyrehaven), der skal søges fonde om midler  til 
etablering. 

 Der er observeret tre steder hvor der er opstået skyllerender i stibelægningen. Dette vil blive 
udbedret snarest muligt. 

 Kontingentindbetaling: via Sporti. I år er det som noget nyt muligt at betale direkte via MobilePay 
på sporti.dk. Det ser ud til at virke godt 

 Peter orienterede om linjeføringen af den nye jernbane, der sandsynligvis kommer til at gå lige 
igennem stierne på begge sider af Baunedamvej . Der etableres kun 2 tunneler.  

Dirigenten takkede for god ro og orden på dette andet årsmøde i Hestelauget. 

Efter en kaffepause gik man over til aftens anden del. Et oplæg om Riderute Sydfyn ved Anne Marie Schulz. 

Bilag: 

Bestyrelsens beretning 
(se nedenfor) 
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Årsmøde i Elmelundskovens Hestelaug 2017 
 

Tid:     Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.30-21.00  
Sted:   Odense Rideklub, rytterstuen, Elmelundhaven 26, Odense V  

 
 
Bestyrelsens beretning 

Vores hestelaug  har nu eksisteret i 2 år og 4 mdr. Det vil vi naturligvis fejre på årets årsmøde med 
gennemgang af alt det vi har gang i. Der er sket rigtigt meget i det forløbne år, og vi har nu brugt vores pulje 
på ca. en million kroner, på ridestier i skoven. 

Indledning 

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

rytterstuen hos Odense Rideklub.  

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

1000 års skoven i partnerskab med lodsejerne, OK og NST. 

Arbejdet i 2014 - 2015 

Bestyrelsen kom godt fra start med kontakt til myndigheder, bank og ansøgning af diverse puljer og fonde 

og fik os synliggjort på nettet via Facebook.  

Fonds ansøgninger 

Der kom tilsagn om næsten 1.3 mio. kr. fra fgl. puljer: 

 Forstadspuljen -  bevilget 950.000 kr.   

 Lokale Grønne Partnerskaber - bevilget 199.656 kr.   

 Elmelundskovens brugerråd - bevilget 47.165 kr. 

 Friluftsrådet - bevilget 84.100 kr. 

Vi havde således finansieringen  i hus til at lave et seriøst net af ridestier i skoven. 
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Projektering og anlæg af ridestier 

På opfordring fra NST, arbejder vi med en model hvor stierne anlægges i 2 m brede ryddede spor, med grus 

belægning hvor det skønnes nødvendigt, for at sikre passage hele året i den ret lerede skovbund. 

Tidsplan  2015-16: 

 feb. - april 2015:  Plan for stiforløb m. NST og finansiering 

 maj-juni 2015:  Stiforløb fremlægges i brugerrådet 

 juli 2015:  Partnering aftale med NST og OK 

 juli-august 2015:     Projektering og udbud af prøvestrækninger 

 august - oktober. 2015: Anlæg 13 km stitracé + 1 km  prøvestrækninger 

 april - maj2016  Montage af piktogrammer 

 juli-august 2016:  Udbud af grusbelægninger 

 august-sept 2016:  Anlæg af grusbelægninger 

 01. oktober 2016:  Anlæg gennemført 

 02. oktober 2016:   Indvielse af stierne 
 

I 2014-16 har vi i bestyrelsen afholdt  16 bestyrelsesmøder, 12 sti- og partnerskabsmøder med NST og OK, 

12 byggemøder m. entreprenører, 1 heldagstur til Sjælland for at se på ridestier i Hedeland og Dyrehaven 

og brugt mere end 950 frivillige timer på projektet. 

I 2015 blev de ca. 13 km stitracè anlagt af os selv og herefter anlagde NCC ca. 800m prøvestrækninger med 

grus. I 2016 blev de resterende ca. 5 km belagt med grus. Der er etableret springspor med 16 faste 

forhindringer.  

Vi har fået opsat skiltning ”Rytter på vejen” hos OK på den farlige strækning af Bavnedamvej, hvor rytterne 

er nød til at passere jernbanen for at komme rundt i skoven og der er bestilt tilsvarende skiltning på to 

strækninger af Elmelundvej. 

Vi arbejder med at samle penge ind til anlæg af en Magasindam i skoven. 

Vi har indgået et partnerskab med Naturstyrelsen og Odense Kommune. Partnering betyder, at vi skal 

deltage med arbejdstimer i projektet samt søge midler som OK og NST ikke kan søge. Så det er de 
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medlemmer der aktivt medvirker i arbejdet og ønsker at gøre en indsats, der kommer til 

at præge, hvad der sker - og at det sker. 

Økonomi og medlemmer 

Foreningen har en sund økonomi som det fremgår af regnskabet. 

Foreningen havde i 2015 i alt 80 medlemmer, i 2016 76 medlemmer og vi har i skrivende stund 78 

betalende medlemmer. 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 indvielsen af anlægsarbejdet i samarbejde med NST og OK.  

Vi skifter nu fra anlægsfasen til driftsfasen hvor vi skal styrke klublivet og de fælles arrangementer der skal 

give klubben et indhold og socialt sammenhold. Vi har således endnu et MEGET spændende år foran os. Så 

lad os vise, at vi kan hvad vi vil, når vi arbejder sammen om projektet. 

Pbv. 

Peter Worm 

Formand 


