Formandsberetning til den ordinære generalforsamling i Kongelundens Rideklub d. 30. juni 2021
Den sidste ordinære generalforsamling i Kongelundens Rideklub d. 10. marts 2020 med Helge
Christiansen som formand. Siden er meget sket og jeg har været formand i KRK siden en
ekstraordinær generalforsamling d. 26. august 2020, hvor tidligere næstformand Sascha Dalstrøm
fremlagde en formandsberetning gældende for perioden 10. marts til 26. august 2020, hvorfor
denne beretning gælder for perioden siden 26. august 2020, hvor jeg tiltrådte som formand
sammen med en ny bestyrelse bestående af Mette Rentzius Pedersen, Evy Davidsen Rosenbjerg,
Natasja Gürel Pedersen, Linda Jensen, Juliet Vinther Troelstrup og Lotte Ekelund Kotzebue. Siden
er Juliet og Lotte aftrådt og i stedet er Pernilla Nøhr og Christina Stub Pedersen trådt ind i
bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling affødte også en større udskiftning af
stævneudvalget, hvilket naturligvis har en stor betydning for KRK.
Det er en ret unik situation, at en klub består af en helt ny bestyrelse, hvor ingen af
bestyrelsesmedlemmerne var en del af klubbens bestyrelse i den forrige periode. Det har
naturligvis betydet, at der var rigtig mange ting vi skulle sætte os ind i og lære på én gang.
Bestyrelsen har tilgået den opgave med stor ydmyghed, flid og entusiasme, hvor fokus hele tiden
har været at arbejde mod en så attraktiv klub som muligt, hvor klubbens medlemmer er glade for
at komme i klubben. Vi har været meget bevidste om, at gøre vores bedste for at optimere
faciliteterne, samt bidrage til en kultur med åben kommunikation, plads til alle og gensidig
respekt. Bestyrelsen har derfor udsendt en del nyhedsbreve og har derudover oprettet en intern
facebook-gruppe for klubbens medlemmer for at sikre en let og bred kommunikation til og fra
bestyrelsen samt klubbens medlemmer imellem.
Bestyrelsen skulle i første omgang sætte sig ind i driften af klubben – herunder pasning af baner,
vedligeholdelse af strøm og vand, håndtering af økonomi og medlemsadministration mm. Det
fyldte meget for bestyrelsen især i efteråret og det har medlemmerne naturligvis kunne mærke, I
har dog alle været gode til at give os plads hertil og udvist en stor forståelse for den indsats det
krævede så tak for det.
Den forgangne periode har selvsagt også båret præg af coronarestriktioner, der har haft en stor
indflydelse på vores alles brug af klubben – med både forsamlingsforbud, aflysning af stævner og
undervisning og krav om brug af mundbind og nu coronapas. Det var heldigvis kun meget

kortvarigt vi var nød til at lukke ridehusene helt – en hurtig og meget vedholdende indsats gjorde,
at vi kunne genåbne ridehusene efter kun lidt over et døgns nedlukning. Lad mig bruge denne
anledning til at rose jeres alles håndtering af klubbens gældende coronarestriktioner. Det er langt
fra alle, der har givet mening og derfor er det forståeligt at man har været fristet til at bryde
reglerne ind i mellem, men det er generelt min opfattelse, at klubbens medlemmer har været
utrolig omstillingsparat og taget de konstant ændrende restriktioner til sig, overholdt regler og
hjulpet hinanden, så I alle har kunne færdes så trygt som muligt og klubbens faciliteter har været
tilgængelige for så mange medlemmer som muligt. I var blandt andet rigtig gode til at tage
bookingsystemet til jer i vinters, hvilket har gjort det langt nemmere at overholde
forsamlingsforbuddet.
På trods af ny bestyrelse, stor udskiftning i stævneudvalget og coronarestriktioner, er der alligevel
sket meget i Kongelundens Rideklub siden d. 26. august 2020. Her en oplistning af nogle af de ting,
klubben har været igennem de sidste ti måneder:


De fysiske sedler i det lille ridehus er erstattet af online booking



Ridehusplanerne er opdateret løbende efter medlemmernes ønsker og forslag



Klubbens medlemmer har udfyldt en medlemstilfredshedsundersøgelse, der giver et godt
og bredt kendskab til medlemmernes behov



Klubben har fået nyt økonomisystem, medlemsadministration og hjemmeside, der har
lettet bestyrelsens administrative arbejde samt gjort det mere intuitivt for medlemmerne



Installation af en sodavandsautomat i klubhuset



Udskiftning af tirsdagens springunderviser, da Ann desværre blev skadet



Jule-quiz med sponsorpræmier



Afretning af bunden i det store ridehus samt påfyldning af nyt flis



Udskiftning af bunden til det lille ridehus til en fiberbund



Oprettelsen af et baneudvalg, der tager sig af vedligeholdelse af klubbens ridebunde



Opdatering af klubbens ordensreglement



Afholdelse af arbejdsdag med god opbakning og en dejlig stemning



Oprettelse af to pony-games hold



Gennemførelse af programtræning og banetræning



Gennemførelse af et d-stævne her i juni 2021



Afholdelse af en række dressurkurser samt et miljøtræningskursus

Det er dejligt at kigge tilbage og se hvor meget, der er sket i klubben på trods af de udfordringer,
der har været og jeg glæder mig til at se hvad der kommer til at se i KRK fra i dag og frem til den
næstkommende generalforsamling. Det er bestyrelsens ambition, at den kommende periode skal
bestå en masse gode stævner, kurser og andre aktiviteter sammen med en konstant forbedring af
klubbens facilitet og et fortsat fokus på en klub med en god stemning. Det er afgørende, at det er
rart for alle medlemmer at komme og være i KRK. Bestyrelsen er i god dialog med Kongelundens
Ridecenter Fond, der ejer området, om forbedringsmuligheder, der bl.a. har fokus på optimering
af udendørsbanerne. Bestyrelsen er ligeledes i god dialog med Tårnby Kommune om ridestien bag
KRK med et ønske om at denne forbedres inden den kommende vinter.
Klubben har en sund økonomi, 244 medlemmer, nogle aktive udvalg og en meget engageret
bestyrelse, der brænder for at drive og forbedre den klub, der giver os mulighed for at dyrke vores
hobby og passion i så gode rammer som muligt – så jeg er slet ikke i tvivl om at det er en rigtig god
periode vi kigger ind i.

