
Årsberetning 2012 

Så er det atter tid til et tilbageblik på året der er gået og et kig mod det nye år.  

Der har været mange aktiviteter i årets løb udover den daglige undervisning. 
Bestyrelsen og udvalgene har forsøgt at ramme interesserne bredt, men vi mangler 
ofte en tilkendegivelse af, om de afholdte aktiviteter stemmer overens med 
medlemmernes forventninger. 

Vi måtte i 2011 aflyse den store ridelejr pga. manglende tilmeldinger og overvejede 
derfor, at undlade at arrangere ridelejren i 2012. Vi valgte i midlertidigt at planlægge 
ridelejren, stærkt presset af de børn, der havde tilmeldt sig i 2011. Bestyrelsen mener 
dog også, at ridelejren er god til at styrke sammenholdet og fællesskabet, give 
eleverne en god oplevelse og ikke mindst et boost i deres ridning. 
Men endnu engang kneb det med at få nok tilmeldinger og vi måtte derfor reducere 
voldsomt i prisen, som i forvejen var lav, for at nå et acceptabelt deltager antal. 

I takt med at prisen sænkes minimeres muligheden for at iværksætte aktiviteter i 
form af f.eks. en gæsteunderviser og samtidig kniber det med at få økonomien til at 
hænge sammen. Det er hårdt som frivillig at bruge en uges ferie på en aktivitet som 
ikke har større deltager interesse hos medlemmerne. Det samme er gældende for 
miniridelejren, som dog kun afholdes over en weekend. 

Der har i 2012 været arrangeret 4 rideskolestævner, hvoraf det ene måtte aflyses 
pga. for få tilmeldte. De øvrige blev afholdt, dog med få deltagere. Er årsagen, at der 
er for mange stævner, er deltagergebyret for stort eller er det ikke en aktivitet som 
medlemmerne ønsker? 

Distriktsstævnet som klubben afholder 1 gang årligt, er et stort arbejde at få stablet 
på benene, men bestyrelsen har dog hidtil fastholdt at afholde dette, da det er med til 
at vise klubben udad til. Da vi i 2010 lagde klubklasser ind ved dette stævne, gav det 
især vores juniorryttere mulighed for, at konkurrere på et lidt højere niveau på 
hjemmebane. Det er samtidig den aktivitet hvert år, der giver støtteforeningen 
mulighed for, at tjene penge gennem salg i caféen. En sidegevinst ved afholdelse af 
stævnet er, at vi får ryddet op i alle kroge. Vi bliver hvert år mødt med spørgsmålet 
om det er det store arbejde værd og her må vi jo spørge jer, er det det? 

Igennem flere år har der været afholdt klubaftener ca. hver anden måned, hvor vi har 
forsøgt at finde på interessante emner. Vi har prøvet at målrette dem til forskellige 
målgrupper, for at tilgodese flest mulige medlemmer.  Som eks. kan vi nævne 
dyrlægeaften og stævneforberedelse, som henvendte sig henholdsvis til pensionærer 
og rideskoleelever. Igen må vi undre os over, hvorfor der kun var meget få deltagere? 

De nævnte eksempler skal ikke opfattes som et ”surt opstød” men mere som en 
generel bekymring over om og hvordan vi rammer plet med vores arrangementer. Vi 
har indtryk af, at alle gerne vil have en masse aktiviteter som de kan vælge og vrage i 



mellem og måske deltage i 2 ud af 10 mulige arrangementer, men det er svært at 
tilbyde for en forening som vores, hvor det hele arrangeres på frivillig basis og 
samtidig skal hænge sammen økonomisk. 
 
Vi er som bestyrelse afhængige af at I, som klubbens medlemmer, giver os ønsker til, 
hvilke aktiviteter i kunne tænke Jer, men også tilbagemeldinger på kvaliteten af de 
afholdte aktiviteter. Er der noget der kan gøres bedre eller anderledes, eller er der 
aktiviteter der helt skal sløjfes? 

Hvad er årsagen til den manglende deltagelse, er aktiviteterne forkerte i forhold til 
behovet? 

Vi vil gerne gøre klubben til Jeres klub og opfylde Jeres ønsker og behov for en god 
klub, men det kræver at vi kender Jeres forventninger, så vi ikke investerer tid og 
kræfter på et forkert grundlag.  

Det har været et år med store forbedringer af etablissementet, herunder nye 
vinterfolde med kørefast vej, maling og istandsættelse af lille stald, ny terrasse og 
istandsættelse af en del af boksene i den store stald. Trods disse forbedringer har 
klubben ikke haft den ønskede tilgang af nye pensionærer til erstatning for dem, som 
fyldte stalden sidste vinter. Alle disse forbedringer blev til dels finansieret ved, at 
staldene var fyldte, undervisningen blev varetaget af frivillige i en periode og ved 
hjælp fra godset, der gav et tilskud til materialer. En anden årsag til, at alle disse 
forbedringer har været mulige, har været den store indsats fra frivillige, personalet og 
dem vi har haft i samfundstjeneste.  

Vi vil som altid rette en stor tak til alle, som har ydet en indsats for klubben i årets 
løb, det kunne ikke fungere uden Jer. 

Den store udfordring lige nu, er klubbens økonomi. Vi kan mærke at det er krisetider 
på den manglende tilgang, både i form af opstaldninger og nye elever i rideskolen. 
Igennem de sidste par år, har vi haft medlems tilbagegang, men vi har indtryk af, at 
det er generelt indenfor ridesporten. 

Vi er klar over, at nogle af medlemmerne har været bekymret for klubbens fremtid og 
til dem må vi sige, at vi har gjort tiltag for at ændre klubbens økonomi i positiv 
retning.  Det betyder at vi bl.a. har reduceret antallet af timer for vores 
staldmedarbejder fra 35 timer om ugen til 25, da stalden ikke er fyldt op. 

Vi har ligeledes måttet sande, at tiderne heller ikke er til, at klubben kan lønne en 
medarbejder i elevskolen. Vi har derfor besluttet, at elevskolen fra 1. april varetages 
af frivilligt, ulønnet arbejdskraft. Vi har også valgt at reducere i antallet af elevheste, 
så det svarer bedre overens med antallet af elever. 

De nævnte tiltag er nødvendige for igen at få klubbens økonomi til at hænge sammen 
og for at få råd til yderligere forbedringer. 



Til slut vil vi gerne takke Jer alle for det gode sammenhold der er på Bellinge. Der er 
en rar og positiv stemning når man træder ind i stald, ridehus eller rytterstue. I er 
gode til at bakke hinanden op, hjælpe hinanden og rose hinanden. 
Det kræver hårdt arbejde fra alle, at fastholde et godt miljø og vi har naturligvis også 
perioder på Bellinge, hvor der er snak i krogene og sure miner, men er man klar over 
og bevidst om, at man selv skal bidrage til det gode fællesskab for også at være en 
del af det, så er det lettere at komme igennem de lidt sværere perioder. 

Hold den gode tone, fortsæt med at smile, hjælpe og være gode mod hinanden, det er 
det vigtigste og bedste ved at være på BELS og det skal vi bevare.  

 


