
  

Elmelundskovens Hestelaug  
c/o  Peter Worm, Volderslev Bygade 6C.  5260 Odense S, Tlf.: 2487 6151 

Bank:  Nordea, Reg. nr.: 2375 Konto nr.: 8981-839-499, CVR nr. 36269855 

www.elmelundhestelaug.dk 

Elmelundskovens Hestelaug - Årsmøde 2023 
 
Referat 
 
Tid: Mandag den 20. februar 2023 kl. 19.30-21.30 
Sted: ODR, rytterstuen, Elmelundhaven 26, 5200 Odense V. 
13 personer deltog. 
Ordinært årsmøde indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.  
 

Dagsorden  
1. Valg af dirigent. 

a. Bestyrelsen foreslår Jørn Jepsen. Jørn valgt ude brok. 
b. Jørn konstaterede, at årsmødet var lovligt indkaldt med 2 ugers varsel jf. 

vedtægterne. 
 

2. Valg af referent og to stemmetællere 
a. Nicoline valgt uden brok 

 
3. Bestyrelsens beretning (se også bilag nedenfor) 

a. Peter bød velkomme til det 9. årsmøde. Stierne ser OK ud efter vintern. Stierne 
fræses en gang. Der er indkøbt græsklipper og slæbenet.  

b. 9 fællesture afholdt i 2022. Der blev afholdt beretning om deltagerantal. Tak til 
guiderne. 

c. Albani Fonden sponsorerede i 2022 vores fine græsklipper, som vi overvejer at 
købe en hestetrailer til. 

d. Arbejdsdage kommer i slutningen af marts og til august. 
e. Vi var 126 betalende medlemmer i 2022. d.d. er der 95 som har betalt. 

Medlemmerne opfordres til at spørge venner blandt hestefolk om de vil meldes ind. 
f. Status på jernbanen: Projektet er i gang. Der kan ses pæle på stierne, hvor 

jordprøveboringerne er gået i gang. Anlægsarbejdet påbegyndes i 2. halvår af 2024. 
Banen går igennem de to skovområder syd for Elmelundsvej. Vi håber at få 
kompensation for de ridestier som nedlægges, når banen kommer. 

g. Foreningen er lovet at måtte etablerer rastefolde ved madpakkehuset, og vi tygger 
på, hvordan disse skal se ud. 

h. Oversigten omkring svinget ved Elmelundvej 66 bliver nu gjort mere sikkert for 
ryttere. 

i. Tak til bestyrelsen. Årsmødet godkendte bestyrelsens beretning. 
 
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet, samt budget for næste år, 

herunder fastsættelse af kontingent. 
a. Regnskabet viste at der var et overskud på 4.420 kr. mod 3.342 kr. i 2021. 
b. Bestyrelsen havde ikke nået at få revideret regnskabet inden årsmødet. Dette 

skete efterfølgende fredag d. 24.02, med årsmødes godkendelse. 
c. Regnskabet blev på baggrund af dette godkendt. 
d. Kontingent fastholdes på 100 kr./årligt i 2024. Budget går til at dække vedligehold 

af ridestier og drift af Ferris klipper.  
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5. Indkomne forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen. 

a. Ingen indkomne forslag 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
a. Peter Worm, blev genvalgt. 
b. Vibeke Jørgensen, blev genvalgt. 
c. Kristian Skammelsen blev genvalgt 

 
7. Valg af 2 suppleanter.  

a. Werner Valentin blev genvalgt 
b. Jette Enghuus blev valgt 

 
8. Valg af 2 revisorer. 

a. Vælges for to år af gangen, og ingen af dem er på valg i år. 
 

9. Eventuelt. 
a. Snak om Hesbjerg skoven og muligheden for ridning i den. Skoven er købt af Den 

Danske Naturfond og hegnes ikke ind. Man må ride i det meste af skoven efter samme 
regler som i Naturstyrelsens skove. 

b. DDN og Odense Kommune samarbejder om en rekreativ plan for skoven. Der kommer 
en plan fra kommunen om etablering. Rytterlauget kan muligvis på sigt engagere sig i 
skoven, men det er ikke lige nu. Hesbjerg skoven kan nu anvendes af private ryttere, 
men ikke i hestelaugs/forenings regi. 

c. Angående jernbanen, og flytte ridestier, kræver det, at nogen jordejere frivilligt vil afgive 
jord som kan opkøbes af Naturstyrelsen. Der snakkes frem og tilbage om, hvordan 
jernbanen påvirker ridemulighederne og hvor man muligvis kan lave nye ridestier. 

 
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 Marie Wisborg (Wis) fra Trailhead 
Sydfyn Ved Faaborg et spændende oplæg om sine erfaringer fra det vilde vest om at ride 
blandt vilde mustanger, behandle en solblind hest i ørkenen og ikke at kunne finde 
hestene en tidlig morgen i Rocky Mountains, samt om mulighederne for langtursridning på 
vores egne breddegrader. 
Formanden sluttede aftenen af med at takke alle for et godt årsmøde. 
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Elmelundskovens Hestelaug - Årsmøde 2023 
 

Bestyrelsens beretning 

 

Tid: Mandag den 20. februar 2023 kl. 19.30-21.30  

Sted: Odense Rideklub ODR, rytterstuen, Elmelundhaven 26, 5200 Odense V  

 

Dette møde er vores 9. 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.  

 

 

2022 - Resultater 

RIDESTIERNE 

Ridestierne er rigtig gode, selvom den lange våde og både varme og kolde vinter i 2022-23 er en 

stor udfordring for stierne. Vi lærte af vores fejl fra 2021 så vi fræsede ikke ridestierne sidste efterår 

men kun i foråret 2022. Det fik ukrudtet væk, men grusstierne gror så til i årets løb. Til gengæld er 

de forblevet fine og faste gennem hele vinteren. Vil fik også klippet fritrums profil på stierne med 

traktorklipper i efteråret og denne gang så tidligt at græsstierne ikke blev kørt op. De er dog stadig 

meget bløde og vi arbejder på at få lov til at lægge grus på de værste steder. 

 

 

FÆLLESTURE 

I 2022 var vi kommet ud af Covid-19. Som de foregående år har Hestelaugets hovedaktivitet i 2022 

været vores 9 fællesture i skoven i 2022. Samme antal som i 2021. Deltagerantallet svinger noget 

fra tur til tur. 83 Ryttere var med os i skoven i 2022. 

Vores første fællestur i 2022 var vores NYTÅRSTUR, der blev afholdt søndag d. 2. januar med 11 

ryttere. Vejret var køligt, men kakaoen efterfølgende i madpakkehuset dejlig varm. Nytårsturen er 

gratis for nye medlemmer og formålet er også at reklamerer for fællesskabet i hestelauget til nye 

kommende medlemmer. PÅSKETUREN i april blev gennemført med 18 ryttere i 5 hold i det 
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smukkeste forårsvejr. LØVSPRINGSTUREN i maj, blev også en succes med 13 friske 

ryttere. Søndag d. 20. juni var vi klar igen, men kun 4 ryttere var med på vores 

MIDSOMMERTUR. 12 ekvipager var mødt op til vores SOMMERAFTENTUR i august og havde 

en dejligt tur i aftensolen denne skønne sommeraften. 5 ekvipager tog chancen og trodsede trusler 

om regn og fik en super fin SENSOMMERTUR i september i tørvejr. EFTERÅRSTUREN blev 

holdt d. 23. oktober.14 medlemmer var mødt op og nød skoven på en skøn vindstille og solrige 

oktober søndag. Til LØVFALDSTUREN d. 20. november var 6 friske ryttere heriblandt en enkelt 

Nisse mødt op i vores fantastisk smukke sneklædte skov. Temperaturen var på frysepunktet, solen 

og humøret højt hos de der havde trodset det glatte føre og snevejret. Årets sidste fællestur var 

JULETUREN.  Vi aflyser sjældent vores fællesture, heller ikke selvom det kun er guiden der møder 

op. Kristian havde således en fantastisk hyggelig tur alene i den frosne og snedækkede skov i godt 

selskab med sin skønne terrængående ismule.  

Vi trækker meget på Vibeke, Anke, Anna, Caroline og Kristian 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. 

 
 

FERRIS 

På sidste årsmøde fortalte vi, at Albani Fonden havde bevilget ca.  

111.000 kr. til at indkøbe en græsklipper, så vi har nemmere ved at klippe ridestierne flere gange 

om året. Med donationen har vi købt en smuk kåret rød hingst af racen FERRIS. Han skal ikke 

bruges til avl, men alene til arbejde på vores ridestier. Nu er det også blevet voldsomt meget sjovere 

at klippe ridestierne på ryggen af FERRIS. Byd ham velkommen i skoven og hold lidt afstand, når I 

møder ham. Pas godt på ham, så vi kan have glæde af ham i mange år fremover. 

TUSIND TAK til ALBANI FONDEN. 

 
 
ARBEJDSDAGE 

I 2022 blev der gennemført 2 planlagte arbejdsdage i april, hvor vi fræsede og tromlede grusstierne 

med et rigtig godt resultat. I september klippede Kristian med traktorklipperen og vi var 6 der kom 

og rev grene sammen. Støt op om vores arbejdsdage så det bliver hyggeligt at deltage. 
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MEDLEMMER 

Vi har haft 126 betalende medlemmer i 2022 mod 135 i 2021,120 i 2020, 125 i 2019 og 135 i 2018. 

Vi er pt. 95 betalende medlemmer i hestelauget, og medlemstallet er således nogenlunde stabilt.  

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 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.  

 

 

2023 – Opgaver og Mål  

Guidede ture og medlemmer  

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

 Mere end 130 medlemmer  

 

Jernbanen 

 Højhastighedsbanen over Fyn er på vej og den går desværre gennem skoven.  

 Bestyrelsen har holdt det 1. møde med VD i januar 

 Jernbanen påbegyndes i 2. halvår 2024 og kommer til at gå gennem vores ridestier i de to 

områder mellem Elmelundsvej og den eksisterende jernbane.  

 Bavnedamsvej føres under den nye jernbane, mens Elmelundsvej føres over. Der bliver fire 

passager gennem Elmelundskoven, hvoraf to af disse er Elmelundsvej og Bavnedamsvej. 

 Vi forventer, at vi mister flere af vores ridestier i de berørte dele af skoven, og søger økonomisk 

erstatning for disse strækninger ved ekspropriationskommissionen i 3. kvartal i år. 

 NST og OK har ikke umiddelbart nogen muligheder for at gives os plads til nye ridestier i skoven. 

 

Vedligehold af stierne  

 Grusstierne skal vendes med stennedlægningsfræser i marts-april. 

 Græsstierne skal klippes 4-6 gange i sommerhalvåret.  

 Vi holder arbejdsdag i marts/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 man hygger i madpakkehuset efter 

rideturen. 
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 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 og udsyn.  

 OK har i sidste uge sagt ja til at opstamme træerne ved det skarpe sving på Elmelundsvej for 

at forbedre oversigten. Vi håber de også vil forbedre skiltningen. 

 Vi overvejer at købe en gammel hestetrailer til opbevaring og transport af Ferris. 

 OK har meddelt, at Fjernvarme Fyn efter sommerferien påbegynder at udtynde poplerne til 

flishugning og fyring. Det skal koordineres tæt, så ridestierne ikke ødelægges. 

 

Web og PR  

 Udsende 2-3 Nyhedsbreve. 

 Løbende opdaterer facebook og hjemmesiden med vores ture m.m.  

 Turkalenderen for 2023 findes allerede på hjemmesiden. 

 

 

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 ride faciliteter 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 2022. Jeg glæder mig til at arbejde videre med jer i 2023. 

 

 

P.b.v.   

Peter Worm,  

Formand 


