INFORMATIONSREFERAT NR. 13
November 2021

Efteråret er i den grad over os, og det er tid til endnu et informationsreferat - vi håber I vil læse
med. Hvis du har ønsker til indholdet af næste nyhedsbrev, så kontakt gerne Sofie Weywadt på
mail: sofie@verklub.dk – så sikrer vi at indholdet fortsat har interesse for vores medlemmer.
NYT FRA UDVALGE
I stævneudvalget har det været et travlt efterår. I oktober måned blev der afholdt C-stævne i
dressur med flot tilslutning. Her fik mange ryttere mulighed for at flotte sig i klasser fra LC og
helt til Grand Prix. I den første weekend af november blev der igen holdt stævne – denne gang
klubstævne i spring og dressur med klubmesterskab for både privatryttere og rideskoleelever,
som blev afviklet med stor succes.
Vinderne af klubmesterskabet blev Anders Egelund i dressur svær for hest, Filippa Siebert i spring
for rideskolen og Ida Markdanner Lindgren i dressur for rideskolen. Stort tillykke til årets vindere!
Der skal lyde en stor tak til alle frivillige, som har lagt et stort stykke arbejde i efterårets stævner
– det viser sig især i vores feedback fra Officials, hvor vi har fået stor ros for vores stævner.
I rideskoleudvalget er efterårets store
begivenhed den sodavandsfest, som udvalget
havde valgt at glæde eleverne med. Det var
en aften præget af højt humør og glade børn
– det blev i den grad en succes!
I september har der været rideskolestævne,
hvor mange elever fik mulighed for at prøve
kræfter med at deltage i stævne. Det var
både en succes for de ryttere der skulle på
stævnebanen for første gang, men også en

Sodavandsfest for rideskolen

god måde at få styr på stævneformen for de mere rutinerede stævneryttere, som skulle stille op
til klubmesterskabet.
Materialeudvalget har haft et travlt efterår. De fleste af jer har nok opdaget, at der sker ting
og sager i klubben. Udvalget blev bevilget et beløb til at lave forbedringer i klubben for, og det
er nu besluttet at pengene går til:
-

At sikre underlaget på drivvejen mellem pensionærfoldene. Dette er for at undgå de store
mængder af vand og mudder der samler sig i vinterhalvåret. På den måde gør vi
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forholdene bedre for både personale og heste, som hver dag trasker troligt gennem
mudderet.
-

At lægge måtter i indgangene til samtlige folde. Vi oplever i vinterhalvåret, at der opstår
store mængder af vand og mudder ved leddet på alle folde. Igen sikrer vi forholdene for
både personale, men især også de heste, som skal gennem mudderet hver dag på folden.

-

At jævne og muddersikre området foran det lille ridehus. Også her oplever vi, at der
samler sig store mængder vand, som ikke er hensigtsmæssigt med mængden af fodtrafik
til og fra det lille ridehus og høskurene. Dette arbejde er allerede igangsat.

Der skal lyde en stor tak til Michael Nørremark, som gør en kæmpe indsats for klubben, med alt
fra at indhente tilbud til at grave jord fri foran det lille ridehus. Vi sætter meget stor pris på
Michaels indsats for klubben.
I undervisningsudvalget er der sket en del arbejde det sidste stykke tid. Udvalget har revideret
listen over udbudte undervisere, med fokus på at gøre VER til et attraktivt sted at undervise, samt
give rytterne mulighed for at vælge forskellige prisniveauer og kompetencer blandt underviserne.
På baggrund af dette arbejde kan undervisningsudvalget præsentere følgende undervisere, som
er tilknyttet VER:
Kitt

Dressur

Camilla

Dressur

Anders

Dressur

Sandra

Spring

Henrik

Dressur

Muleposen mangler fortsat en ansvarlig. Opgaven består i at planlægge menuen til stævner,
søge hjælpere og have det overordnede ansvar for driften af Muleposen. Vi har allerede et
medlem som ønsker at stå for indkøb, så mængden af opgaver er det reduceret.
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RIDESKOLE
Siden sidst er der kommet nye beboere i rideskoleenden af stalden. Det drejer sig om Tjalfe, som
er en haflinger/fjordhesteblanding og Hr. Hansen som er shetlænder. Begge heste er faldet godt
til, og har allerede vist sig at være populære tilflyttere i stalden.
OBS! Vi oplever desværre, at rideskolehestene får lidt flere
godbidder, end hvad godt er. Selvom det ikke virker af meget
at give en håndfuld godbidder til sin yndlingshest, så bliver det
ofte mange flere end det, hvis alle giver hestene godbidder. Giv
derfor maksimalt 2-3 godbidder til din yndlingshest, og undgå
at give til de andre. Det er desuden kun tilladt at give
hestegodbidder, gulerødder eller æbler til hestene. Desuden
skal det pointeres, at det er forbudt at give godbidder til
privatheste, medmindre man har fået lov af hestens ejer! Det er
ikke alle heste der tåler godbidder, og det er derfor vigtigt at
man har fået lov af hestens ejer til at give godbidder.
Tjalfe

PENSIONÆRNYT
Siden sidste nyhedsbrev er Mette Hadler og hesten Freja flyttet fra VER. I stedet er Frederikke
Hoffman-Timmol og Christine Rohde flyttet ind med hesten Skimle. Frederikke og Christine kender
de fleste af os i forvejen, da de har haft deres daglige gang i klubben i mange år. De er nemlig
flyttet til fra ”Den Gule Gård” og har haft ridehuskort hos VER før de flyttede hertil.
Derudover har Simone Ørgaard fået hesten Lille Indi, og vi siger derfor velkommen til Simone
som pensionær. Simone har også haft sin daglige gang i klubben i en årrække, og har, indtil hun
fik Indi, haft part på privathesten Sir Arthur.
STALDEN
Fra d. 1/10 blev der indført regel om, at døren til pensionærernes sadelrum altid skal være
aflukket – det er derfor vigtigt at du enten har din chip på dig, eller bruger din kode, og smækker
døren efter dig. På den måde sikrer vi os bedst mod tyveri.
BESTYRELSEN
Nu hvor vi er er nået efteråret er det også blevet tid til, at VER har fået sin kvartalsrapport. Denne
viser, at vi har et meget fornuftigt regnskab, da vi er foran budget. Hvis vi fortsætter på denne
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måde, har vi mulighed for at tage hul på nogle af de større projekter vi ønsker indfriet i
klubben. For at understøtte vores egenkapital har vi behov for at søge midler fra forskellige
fonde. Så sidder du med en lille tekstforfatter gemt i maven, så hører vi gerne fra dig på
post@verklub.dk.
I forlængelse af VERs økonomi har Bestyrelsen begæret en ekstraordinær generalforsamling,
som finder sted d. 24/11 2021 fra 18-18:30 i Den Gamle Rytterstue. På denne aften skal vi drøfte,
hvordan vi forholder os til et lån VER har, som koster klubben omtrent 9000kr i kvartalet. Alle
medlemmer har modtaget en indkaldelse på mail, ligesom indkaldelsen er at finde på
hjemmesiden.
AKTIVITETER
Har du nogle gode idéer til kurser eller aktiviteter, du kunne tænke dig kom til VER? Så tøv ikke
med at melde ind på post@verklub.dk.
Hvis du har ønske om, at der bliver holdt et kursus med en særlig underviser, så tag gerne fat i
undervisningsudvalget. Det er repræsenteret i pensionærgruppen af Pernille, Maria, Pia og
Jeanne. Så hjælper de gerne med at arrangere og finde en dato.

Tak fordi I læste med!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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