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Elmelundskovens Hestelaug - Årsmøde 2019 
 
Referat 
 
Tid: Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00-21.00 
Sted: ODR, rytterstuen, Elmelundhaven 26, 5200 Odense V. 
 
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. 
 
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 Anne Reimers-Larsen 

 Som stemmetællere blev valgt Gitte Rokkedahl Jensen og Gerard Baken 
 
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 et underskud på driften på 11.748 kr. forårsaget af udgifterne til 
renovering af de 150 m ridesti langs vandvejen og reservedele til græsklipperen. 
Underskuddet er dækket dels af egenkapitalen og dels af lån på kr. 2.500 kr. og 
1.400 kr. ydet af Peter og Vibeke. 
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 Regnskabet blev godkendt  

 Budget for næste år godkendt  

 Bestyrelsen foreslog, at kontingentet holdes uændret på 100 kr. i 2020. 

 Kontingentet blev vedtaget. 
 

5. Indkomne forslag fra medlemmerne 

 Ingen forslag modtaget 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 Peter Worm, blev genvalgt. 

 Vibeke Jørgensen, blev genvalgt. 

 Katja Sørensen, blev genvalgt. 

 Susanne Mikkelsen, modtog ikke genvalg. 
o Torben Fløjborg blev valgt 

 
7. Valg af suppleanter. 

 Marianne Lohmann, blev genvalgt 
 

8. Valg af revisorer 

 Torben Fløjborg, modtog ikke genvalg. 
o Gitte Rokkedahl Jensen blev valgt 

 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 projektleder Tove Urup Madsen et 

spændende oplæg ved om DI/DRF’s NaturSpor projekt.  

”Naturspor – ridning i naturen” er et 4 årigt projekt i finansieret af DIF og afholdt af Dansk 
Islandshesteforening og Dansk Ride Forbund som skal sikre øget adgang for ryttere til 
naturområder som skove, strande og andre natur-arealer, herunder også private 
skovområder. Projektet har også til formål at arbejde for længere og mere 
sammenhængende rideruter i Danmark og etablerer en samlet kortplatform over alle 
rideruter og ridespor i Danmark. 
 
Formanden sluttede aftenen af med at takke alle for et godt årsmøde. 
 
Bilag: Bestyrelsens beretning 
(se nedenfor). 
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Årsmøde i Elmelundskovens Hestelaug 2019  

 

Bestyrelsens beretning 

 

Tid: Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00-21.00  

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

 

Dette møde er vores 5. 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.  

 

2018 - Resultater 

RIDESTIERNE 

Ridestierne er rigtig gode, men den lange våde og frostrige vinter i 2018 var en udfordring for stierne og 

2 steder på hhv. en 150 m og en 50 m strækning langs Vandvejen blev ridestien trods grusbelægning 

helt undermineret af vand. Strækningerne blev afmærket med skilte og i juni kom Korinth Entreprenør 

og skrabede toplaget af og lagde en bundsikring af sten på den lange strækning. Herefter blev toplaget 

lagt på igen. Pga. sommerens tørke led den nye ridesti hurtigt af "tørst" og vandmangel. Kun en uge 

efter den var åbnet, blev vi desværre nød til at lukke for ridning på de 150 m langs vandvejen vi havde 

fået renoveret. Toplaget var så tørt pga. mangel på regn, at bundstenene arbejdede sig op og ødelagde 

toplaget. Det var et ret dyrt arbejde og gav os underskud i regnskabet. Problemet er afhjulpet men ikke 

løst helt. Vi overvejer derfor hvad der yderligere kan gøres fremadrettet på det sted. 

 

Naturstyrelsen udbedrede den anden strækning ved at udbygge den eksisterende grøft på stedet, som ser 

ud til at have løst problemet der. De etablerede også en overgang over den nye grøft ved Ellegårds 

Skoven. Den var i starten for blød til at bære en hest sikkert. Derfor satte vi afspærring op med rød-

hvide bånd.  
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FÆLLESTURE 

Siden sidste årsmøde har vi planlagt 8 og gennemført 6 fællesture i 2018 og planlagt/gennemført 2 i 

2019.  

Vores første fællestur i 2018 var vores NYTÅRS TUR, der blev afholdt søndag d. 6. januar. Vibeke var 

dagens guide, og der var mødt 8 ekvipager op, som ønskede at ride med i den ene time som turen 

varede. 

Vores FASTELAVNSTUR i slutningen af februar, blev desværre aflyst pga. frost som gjorde vores 

ridestier hårde og farlige at ride på. PÅSKETUREN palmesøndag i slutningen af marts, hvor Vibeke var 

guide for skridt/travholdet og Ejlif for tempoholdet, blev en stor succes med 16 deltagende heste og 

ryttere. Vi havde under turen et uheld med en hest, der stak af fra sin rytter og løb ind mod Odense, 

inden den blev fanget. For at lette eftersøgningen i den type situationer, vil det være en stor fordel, hvis 

man som rytter sætter et lille skilt med navn og tlf. nr. på hestens seletøj eller saddel, så man er nem at 

kontakte hvis andre finder din hest, hvis den er løbet bort. 

 

Som mange andre måtte vi aflyse vores LØVSPRINGSTUR i starten af maj pga. herpes virus flere 

steder på Fyn. Søndag d. 10. juni var vi klar igen og 13 ryttere var med på vores SOMMERTUR, hvor 

Vibeke igen var guide for skridt/trav holdet og Torben på sin store shire hest, var guide for tempoholdet. 

Begge hold havde en skøn tur rundt på ridestierne i skoven.  

Den 4. juli afholdt vi en SOMMERAFTENTUR, og der deltog 11 ryttere hvor Vibeke og Ulla var vores 

guider. På LØVFALDSTUREN d. 28. oktober deltog 14 ekvipager. Den sidste fællestur i 2018 var 

vores ADVENTSTUR d. 1. december, hvor kun 3 ekvipager deltog.  

 

Så var der helt anderledes tilslutning til den første fællestur i 2019 som var vores NYTÅRSTUR der 

med 35 deltagende ryttere overgik alt hvad vi tidligere har set. P-pladsen var totalt pakket. Vi sendte 

hele 4 hold i skoven - 2 skridt-trav hold og 2 tempohold. Et flot syn med de mange heste på engen inden 

afgang. Efter omkring 1 times ridt i skoven blev dagen sluttet af med servering 10 l dejlig varm kakao 

og 40 hjemmebagte pølsehorn. Turen var gratis for nye medlemmer og formålet var dermed også at 

reklamerer for fællesskabet i hestelauget til de nye kommende medlemmer. 

Vores næste fællestur var VINTERTUR d. 17. februar hvor vi fik 14 rytter fordelt på to hold i skoven. 

Denne gang var tempoholdet langt det største. 

Vi trækker meget på Vibeke, Ejlif og Gerard 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. 
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ARBEJDSDAGE 

Også i 2018 er der blevet udført mange timers frivilligt arbejde med vedligehold af vores ridestier. 

 I januar fik vi luget de 3 springhække og lagt flis på. I april blev alle stierne forårsklargjort og 

tromlet for at få rettet op på ujævnheder i både grus- og græsstierne efter vinterens brug. Det tog 

26 frivillige timer over en weekend at tromle alle 14 km med et 7 tons valsetog udlånt af Korinth 

Entreprenør. 

 Græs og urter på og langs stier og springspor blev klippet 3 gange i sommerhalvåret:  

1. gang blev slået i starten af maj. 2. blev gennemført i juli. På grund af den tørre sommer kunne 

vi vente med den 3. slåning til sidste halvdel af oktober, hvor vi afprøvede en ny metode med en 

mindre klipper. 

 I starten af maj blev der også klippet 1. gang ved vores piktogrampæle og vores 27 faste spring. 

2. klipning ved piktogrampæle og spring blev gennemført i slutningen af juni. 3. klipning blev 

foretaget i oktober og i juni slog vi bjørneklo et par kritiske steder. 

 

 

KLUBLIVET 

Vores klubarrangement på Fyns Væddeløbsbane i september måtte desværre aflyses, da vi kom for set 

ud, og kunne derfor hverken få plads på rundvisning eller i restauranten. Vi arbejder i stedet på, at 

gennemfører arrangementet i år til Fynsløbet d. 21. september. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen 

ved denne dag! 

 

 

MEDLEMMER 

Vi har haft 135 betalende medlemmer i 2018, mod 90 i 2017. En pæn fremgang på 45 nye medlemmer. 

Vi er nu 107 betalende medlemmer i hestelauget, heraf er 14 nye medlemmer. Vi oplever, at mange af 

de ”støttemedlemmer” vi fik ind de første år nu ikke længere ønsker at fortsætte, angiveligt fordi vi og 

ridestierne nu er godt etableret. Vi vil stadig 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. 
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ØVRIGE SAGER 

Naturstyrelsen Fyn har godkendt etablering af en drivgang mellem kvægfoldene på tværs af ridestien ved 

golfbanen uden at spørge os først. Vi oplevede en farlig episode med en tråd over ridestien og klagede over 

anlægget. Det fik forpagteren til at sikre leddene med tråd. Vi arbejdede hårdt på, at drivgangen helt blev 

fjernet, men det lykkedes desværre ikke, så pas på ved passage dette sted. Vi overvejer at sætte skilte op i år. 

 

Vi har 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 har derfor klaget til både kommunen og 

Fyns Politi. Foreløbigt uden held, men vi vil nu prøve at samle underskrifter fra naboerne og derefter gå til 

politikerne i By- og Kulturudvalget med vores klage. Vi håber at kunne få dem ud på en besigtigelse i maj-

juni når træerne er sprunget ud. 

 

 

2019 – Opgaver og Mål  

Guidede ture og medlemmer  

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

 Mere end 130 medlemmer  

 

Vedligehold af stierne  

 Stierne skal tromles i april.   

 150 m af stien langs Vandvejen skal sikres  

 Stierne skal klippes 4 gange i sommerhalvåret;  

1. 11. - 19. maj  

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

3. 1. - 15. august  

4. 15. - 30. september  

 Vi indkalde til arbejdsdag igen d. 27-28 april 2019: Beskæringer af poplerne, fræsning og tromling 

af stier, maling af pæle. 

 Så hold jer ikke tilbage, når vi indkalder. Alle gode kræfter kan bruges sådan en dag – husk det er 

vores fælles ansvar, og det er faktisk også rigtigt hyggeligt at gå og arbejde sammen om opgaverne. 
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Klublivet 

Vi planlægger i 2019: 

 Sommeraftentur m. efterfølgende grillhygge,  

 Fællestur til Tarup-Davinde naturområdet m. 2 lokale guider t. skridt/tempohold. 

 Fællesarrangement på Fyns Væddeløbsbane m. spisning til Fynsløbet d. 21. september. 

 

Vi vil gerne have flere forslag til fælles klub aktiviteter, møder, foredrag m.m. Skal vi have hesteforedrag, 

fællestur til Vesterhavet, Mols Bjerge eller øl /vinsmagning på programmet? Kom frisk med jeres ideer. Slå 

dem op i Facebook gruppen eller send en mail til Peter på: ptw@dsa-net.dk. 

 

Web og PR  

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

 QR koder på kortstandere med links til hjemmesiden.  

 Muligheder og hjælpere til INTRO film i 2019 om ridning i skoven undersøges  

 

Partnerskab  

Partnerskabsaftale m. OK og NST skal revideres.  

 

Adfærd  

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

Naturstyrelsens del af skoven, at ridning på vejene undtagelsesvis er tilladt. Naturstyrelsens del er den 

vestlige del af skoven - der hvor hele 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.  

 

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 2018. Jeg glæder mig til at arbejde videre med jer i 2019. 

 

P.b.v.   

Peter Worm,  

Formand 

ptw@dsa-net.dk

