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Elmelundskovens Hestelaug - Årsmøde 2022 
 
Referat 
 
Tid: Mandag den 28. februar 2022 kl. 19.30-21.30 
Sted: ODR, rytterstuen, Elmelundhaven 26, 5200 Odense V. 
21 personer deltog. 
 
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 og fra bestyrelsen.  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
7. Valg af 2 suppleanter.  
8. Valg af 2 revisorer.  
9. Eventuelt. 
 
Hestelaugets formand Peter Worm bød velkommen til årsmødet. Det 8. i rækken  
 
1. Valg af dirigent. 

 Bestyrelsen foreslår Jørn Jepsen. Jørn Jepsen blev valgt 

 Dirigenten konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt med 4 ugers varsel jf. 
vedtægterne. 

 
2. Valg af referent og to stemmetællere 

 Som referent blev valgt Vibeke Jørgensen 

 Som stemmetællere blev valgt Caroline Worm og Mette Sørensen 
 

3. Bestyrelsens beretning 

 Peter fremlagde bestyrelsens beretning. (se bilag nedenfor) 

 Årsmødet godkendte bestyrelsens beretning. 
 

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

år, herunder fastsættelse af kontingent.  

 Regnskabet blev fremlagt af kasserer Maud Hansen.  

 Regnskabet viste at der var et overskud på 3.342 kr.    

 Regnskabet blev godkendt og revideret Tobias Strømberg og Maj-Britt Nielsen  
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 Budget for næste år godkendt – alt, der kommer ind på kontingent, vil blive 
anvendt til vedligehold af stierne samt til forplejning primært til 
arbejdsdagene samt til fællesturerne 

 Bestyrelsen foreslog, at kontingentet holdes uændret på 100 kr. i 2022. 

 Kontingentet blev vedtaget. 
 

5. Indkomne forslag fra medlemmerne og bestyrelsen 

 Ingen forslag modtaget fra medlemmer 

 Bestyrelsen havde 7 ændringsforslag til foreningens vedtægter (se bilag) 

 Ændringsforslagene blev vedtaget. 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 Ejlif, blev genvalgt. 

 Gerard, blev genvalgt. 

 Mette modtog ikke genvalg 

 Maud modtog ikke genvalg, 

 Henrik Elster blev valgt. 
 
7. Valg af suppleanter. 

 Anne Reimers-Larsen, modtog ikke genvalg 

 Nicoline Dahl blev valgt 
 

 
8. Valg af revisorer 

 Tobias Strømberg blev genvalgt. 

 Maj-Britt Nielsen, blev genvalgt. 
. 

9. Eventuelt. 

 Intet 
 

Dirigenten afsluttede herefter årsmødet og takkede for god ro og orden. 
 

 
- - - - - - - - - -     Pause m. kaffe, øl, vand og kage.  - - - - - - - -  - - -  
 

Efter pausen og den officielle del af programmet holdt rytter og fysioterapeut Laura 
Schumann et godt og instruktivt oplæg om "Rytterens opstilling og det korrekte sæde". 
Laura var meget inspirerende og gennemgik teorien i praksis på en hest og Caroline som 
rytter i longe i ridehuset som Pia og Ejlif stillede til rådighed. 
 
Formanden sluttede aftenen af med at takke alle for et godt årsmøde. 
 
Bilag:  

 Bestyrelsens beretning 

 Bestyrelsens 7 ændringsforslag til vedtægterne (se nedenfor). 
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Elmelundskovens Hestelaug - Årsmøde 2022 
 

Bestyrelsens beretning 

 

Tid: Mandag den 28. februar 2022 kl. 19.30-21.30  

Sted: Odense Rideklub, rytterstuen, Elmelundhaven 26, Odense V  

 

Dette møde er vores 8. årsmøde siden hestelauget blev stiftet i november 2014. Det vil vi på 

sædvanlig vis fejre med gennemgang af det, vi har arbejdet med det seneste år.  

 

2021 - Resultater 

RIDESTIERNE 

Ridestierne er rigtig gode, men den lange våde og både varme og kolde vinter i 2021-22 er en stor 

udfordring for stierne. Efter at vi fik solgt vores scraber, fik vi fræset grusstierne med 

stennedlægningsfræser i april og september. Det fik ukrudtet væk, men stierne nåede ikke at sættes 

sig efter sidste fræsning i efteråret, så fremover vil vi kun fræse i foråret, så det kan nå at tørre 

ordentligt op. Vil fik klippet fritrums profil på stierne med traktorklipper i efteråret. Det betød dog 

desværre, at særligt græsstierne blev kørt meget op, hvilket vi nu skal have udjævnet her i foråret.  

 

 

FÆLLESTURE 

Også 2021 stod i Covid-19 tegn. Som de foregående år har Hestelaugets hovedaktivitet i 2021 været 

vores fællesture i det omfang det var muligt. Deltagerantallet svinger noget fra tur til tur. Vi er nu 

tilbage til før-Corona og har gennemført 9 fællesture i Elmelund skov i 2021 mod kun 5 ture under 

Corona i 2020.  

Vores første fællestur i 2021 var vores NYTÅRSTUR, der blev afholdt søndag d. 3. januar med 17 

ryttere. Vi sendte Corona-rigtigt 4 hold i skoven - 1 skridt-trav hold og 3 tempohold. Nytårsturen er 

gratis for nye medlemmer og formålet er også at reklamerer for fællesskabet i hestelauget til nye 
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kommende medlemmer. FORÅRSTUREN i marts blev gennemført med 21 ryttere og 

PÅSKETUREN i april blev aflyst pga. herpes. LØVSPRINGSTUREN i maj, blev også en succes 

med 10 deltagende heste og ryttere. Søndag d. 20. juni var vi klar igen men kun 5 ryttere var med på 

vores MIDSOMMERTUR. Den 25. august afholdt vi en SOMMERAFTENTUR hvor 5 ryttere 

deltog. EFTERÅRSTUREN blev holdt d. 24. oktober hvor 6 deltog og på LØVFALDSTUREN i 

november deltog 10 ryttere. Vi besøgte de gamle på Provstegårdshjemmet i starten af december 

med 3 juleklædte heste, til stor glæde for de beboere der kom ud og hilste på hestene. Årets sidste 

fællestur JULETUREN var som noget nyt lagt i juledagene. Men vi fik næste hvid Jul i år og turen 

blev aflyst pga. frost og vintervejr.  

 

Vi trækker meget på Vibeke, Maria, Anna, Kristian og Anja Skammelsen som guider, hvilket jeg 

gerne vil takke jer for. Vi vil også gerne have, andre med som guider, så hvis du efterhånden kender 

stierne i skoven, så du kan finde rundt, vil vi gerne opfordre til, at du melder dig på som guide på 

vores fællesture. 

 
 
ARBEJDSDAGE 

I 2021 blev der gennemført 2 planlagte arbejdsdage i april med 7 og 8 deltagere, hvor vi fik klippet 

langs stierne for første gang prøvet stennedlægningsfræseren med et rigtig godt resultat. 

I slutningen af august var vi kun 3 der kom og klippede. Derfor blev det nødvendigt at bestille 

traktorklipning af ridestierne i oktober, hvor vi var 6 der kom og rev grene sammen efterfølgende. 

 

 Vi har en desværre stadig en betydelig udfordring med svigtende tilslutning til vores 

arbejdsdage. Arbejdet på disse dage, er meget hyggeligere og lettere, når vi er mange om 

opgaverne. Til stirenoveringen skal vi bruge flere hjælpere så sæt allerede NU kryds i 

kalenderen og mød op og vær med til vores hyggelige arbejdsdage. Hestelauget betaler for 

mad og drikke til fællesspisning på disse dage.  

 
 
MEDLEMMER 

Vi har haft 135 betalende medlemmer i 2021 mod 120 i 2020, 125 i 2019 og 135 i 2018. En pæn 

stigning som gerne må fortsætte. Vi er pt. 91 betalende medlemmer i hestelauget, og medlemstallet 
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er således dalende. Til sammenligning er der nu 158 medlemmer i vores søsterlaug i Tarup-

Davinde Rytterlaug efter TREC banen ble indviet i 2020.  

Bestyrelsen er opmærksom på, at der skal arbejdes på at fastholde gamle medlemmer og få nye ind 

og det vil vi fortsat arbejde med i de kommende år. Vi har trykt en flyer, som igen i år bliver uddelt 

til deltagerne i Skeifas FM i Tarup-Davinde samt ved Det Sydfynske Alperidt til sommer. 

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. Det er meget vigtigt, at vi via 

kontingentet får samlet nok økonomiske midler ind til vedligeholdelse af ridestierne, Der er kun os 

til det. Tag derfor vores flyere, der ligger på bordene, med hjem og del dem ud til jeres hestevenner. 

 

 
ØVRIGE SAGER 

 Vi har gennem et par år efterhånden arbejdet på, at få vores partnerskabsaftale med 

Naturstyrelsen opdateret. Nu er vi efterhånden ved at være i mål med den.  

 Efter 5 tilfælde af løse kreaturer i skoven de seneste år, har der ikke været lignende tilfælde i 

2021. 

 Albani Fonden har bevilget 111.875 kr. til at indkøbe en græsklipper, så vi har nemmere ved 

at klippe ridestierne flere gange om året. 

 

 

2022 – Opgaver og Mål  

Guidede ture og medlemmer  

 Holde 8-9 guidede ture, kræver der er guider nok. Vi vil gerne have flere frivillige guider.  

 Ture både på lørdage og søndage, så flere har mulighed for at deltage. 

 Mere end 130 medlemmer  

 

Klublivet 

 Udflugter, grillhygge m.m. har ikke haft tilslutning, så det sættes på pause. 

 

Vedligehold af stierne  

 Grusstierne skal vendes med stennedlægningsfræser i april-maj.   

 Græsstierne skal klippes 3-5 gange i sommerhalvåret.  

 Vi vil købe en zero-turn klipper og en gammel hestetrailer til formålet  

o Forsikringsforhold undersøges og vedtægter ændres 
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 Vi holder arbejdsdag d. 2. april og igen til august  

o Beskæringer af grene og opretning af stier med stennedlægningsfræser og 

slæb. 

 

 

ØVRIGE SAGER 

 NST har givet os lov til at etablerer rastefolde på 9x6 m med 3 rum på engen ved 

madpakkehuset, så hestene kan vente der, mens I hygger i madpakkehuset efter rideturen. 

 Af de 3 nye hegninger til afgræsning pga. bjørneklo i skoven som NST ønskede er kun 1 

etableret. En mere kommer om nogle år. Den sidste blev droppet. 

 NST har afvist at godkende det nye uafmærkede ridespor op mod motorvejen pga. 

skydebanen. 

 Vi har tidligere fået flere beretninger fra medlemmerne om farlige episoder ved overgangene 

ved det farlige sving på Elmelundsvej ved nr. 64-66, hvor de nye træer tager alt oversigt. Vi 

arbejder stadig med at få kommunen til at forbedre sikkerheden på det sted. 

 NST lægger en stribe sten på tværs ved ridestien ved P-Elmelund, så indkørsel med biler 

forhindres. 

 Den nye jernbane over Fyn påbegyndes i 2023 og kommer til at gå gennem vores ridestier i 

de to områder mellem Elmelundsvej og den eksisterende jernbane.  

o Bestyrelsen ønsker, at NST arbejder målrettet på, at vi bliver kompenseret og 

efterfølgende får retableret tilsvarende gode ridemuligheder i disse områder. 

o NST synes det er for tidligt at begynde, at tænke på det nu, men vil arbejde på, at vi 

får kompensation i form af ændrede ridestier når banen kommer evt. også ridestier i 

de nye områder som måske tillægges skoven langs banen. 

 

 

Web og PR  

 Udsende 3-4 Nyhedsbreve. Nyhedsbrev er udsendt i februar.  

 

 

Afslutningsvis vil jeg gerne rettet en stor tak til medlemmerne for at støtte op om foreningens 

arbejde og aktiviteter 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 vores bestyrelse. Uden jer 

var det ikke gået. Tak for indsatsen i 2021. Jeg glæder mig til at arbejde videre med jer i 2022. 

 

 

P.b.v.   

Peter Worm,  

Formand 
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Ændringsforslag til hestelaugets vedtægter fra 2014 

Der er gået 8 år siden vi fik godkendt foreningens første sæt vedtægter. Forskellige forhold gør, at tiden nu 

er inde til at ændre og opdaterer vedtægterne på en par punkter som gennemgås herunder. 

Forslagene blev vedtaget på årsmødet. 

 

§ Eksisterende tekst Forslag til ny tekst 

2c (Ingen tekst) Foreningens medlemmer forventes at arbejde 
aktivt med at pleje og vedligeholde de anlagte 
ridestier i nødvendigt omfang. 
 

3a Som medlemmer kan optages enkeltpersoner 
(ryttere og kuske) der anmoder om optagelse. 
Medlemskabet er personligt. 

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner 
der anmoder om optagelse og som aktivt vil 
støtte foreningens formål. Medlemskabet er 
personligt. 
 

3b Medlemmerne kan benytte Elmelundskoven 
under Naturstyrelsen og Odense Kommune 
iht. Reglerne herfor. 

Medlemmerne kan deltage i foreningens 
arbejde med at drive og vedligeholde 
ridestierne og de hesterelaterede anlæg i 
skoven.  
 

3c Indmeldelse sker skriftligt eller ved indbetaling 
af kontingent på foreningens konto. 

Indmeldelse sker ved indbetaling af kontingent 
på foreningens konto. 
 

3g Udmeldelse skal finde sted skriftligt til 
formanden. 
 

(Ingen tekst, punktet bortfalder) 

5d På det stiftende møde vælges 4 medlemmer 
for 2 år og 3 medlemmer for 1 år. 
 

(Ingen tekst, punktet bortfalder) 

7b Bestyrelsen udsender, med mindst 4 ugers 
varsel, indkaldelse til årsmødet med angivelse 
af tid, sted og dagsorden. 
 

Bestyrelsen udsender, med mindst 2 ugers 
varsel, indkaldelse til årsmødet med angivelse 
af tid, sted og dagsorden. 

 


