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Vestegnens Rideklub 

Vestegnens Rideklub (VER) er beliggende på en lejet grund i Nordparken.  

Lejemålet løber frem til år 2041.  

 

Vestegnens Rideklub er stiftet den 23. februar 1967 og er en selvejende institution 

med hjemsted i Høje Taastrup Kommune (HTK). Ejerskabet af bygninger på stedet er 

fordelt ved at stalden med kontorområdet er ejet af HTK og de resterende bygninger er 

ejet af VER. 

Der er indgået en driftsaftale mellem HTK og VER som regulerer ansvarsdelingen 

samt det årlige tilskud til klubbens drift af Rideskolen. 

 

Klubbens formål er at skabe gode rammer og muligheder for, at medlemmerne kan 

dyrke ridesporten, og med udgangspunkt i og ansvar for fællesskabet og det sociale liv 

i klubben at udbrede kendskabet til ridesporten samt oplære rideskoleeleverne i alt 

vedrørende hestens brug og pleje.  

Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis at drive rideetablissementet, som 

omfatter både rideskolen og pensionærdelen.  

Gennem dette formål er det klubbens vision at blive Vestegnens mest eftertragtede 

rideklub, hvilket betyder, at medlemmerne vælger os, fordi klubben kan være med til at 

udvikle og fastholde den enkeltes lyst til at være i ridesporten. Opnåelse af vores 

vision skal bl.a. måles ved, at medlemstallet af aktive medlemmer er højt samt at 

udskiftningen er lav. 

Bestyrelsen 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 og maksimum 7 

medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen for 2 år. Formand og kasserer 

vælges direkte på generalforsamlingen. Den valgte bestyrelse konstituerer sig med 

næstformand, sekretær og formænd for de enkelte udvalg. 

Bestyrelsens sammensætning 

Klubbens bestyrelse fik efter den ordinære generalforsamling den 18. februar 2020, 

følgende sammensætning:  

 

Formand:    Tina Storbugt  

Kasserer:     Heidi Profft Jacobsen   

Næstformand:    Anita Loua Risgaard  

Sekretær:     Bonnie De Place  

Bestyrelsesmedlem:  Freya Madsen  

Bestyrelsesmedlem:  Heidi Brinkbæk 

Bestyrelsesmedlem:  Pia Mygind 

Bestyrelsessuppleanter - 1.: Elizabeth Weis Thomasen 

Bestyrelsessuppleanter - 2.: Sabrina Elmborg 
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Revisorer: 

Revisorer interne:                           Charlotte Hoffmann-Timmol  

Revisorer interne:                           Annette Nielsen  

Revisorsuppleant:           Christine Rohde  

Revisor ekstern:           Per Johansen (ny) 

På valg til kommende generalforsamling: 

Heidi Profft Jacobsen    - modtager genvalg evt. til ordinær bestyrelsespost 

Bonnie De Place   - modtager genvalg 

Freya Madsen    - modtager genvalg 

Elizabeth Weis Thomadsen  - ej besluttet. 

Sabrina Elmborg   - modtager ikke genvalg 

Bestyrelsen har i det forløbne år:  

✓ Afholdt 17 ordinære bestyrelsesmøder. 

✓ Løbende afholdt personalemøder. 

✓ Afholdt møder med parter. 

✓ Afholdt møder med pensionærer. 

✓ Været repræsenteret i Distriktsbestyrelsen, DRF´s distrikt 1. 

✓ Været repræsenteret i Sammenslutningen af Vestegnsklubber. 

Bestyrelsen har behandlet følgende sager:  

✓ Udarbejdet årsberetning. 

✓ Udarbejdet budget. 

✓ Udarbejdet årsrapport. 

✓ Review af årsrapporten ved interne og ekstern revisorer. 

✓ Udarbejdet månedlig regnskabsforklaring og analyse af månedsregnskaberne. 

✓ Indhente tilbud og forhandle kontrakter med leverandører. 

✓ Indberetning af medlemstal til DIF/DRF. 

✓ Indberetning af medlemstal i HTK,  

ansøgt om drifts- og juniortilskud. 

✓ Fremsendt årsrapport og årsberetning til Danske Bank og HTK.  

✓ Ansættelser og afskedigelser - udarbejdet jobbeskrivelser.  

✓ Løbende behandlet henvendelser til klubben. 

✓ Udarbejdet kontrakter med nye pensionærer, samt om boarding. 

✓ Indgået aftale med nyt lønsystem - Danløn. 

✓ Tilpasset partordning med fokus på sikkerhed og en fridag til alle 

rideskoleheste. 

✓ Opfølgning på byggeri, herunder gennemgang af en længere mangelliste. 

✓ Løbende undersøgt og vurderet retningslinjer for rideklubber ift. Corona hos 

HTK, DRF, DIF og politiet og informeret herom. 

✓ Håndtering af COVID19 restriktioner og heraf afledte udfordringer med 

nedlukning af rideskolen, stævner og andre aktiviteter. 
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Personale: 

Medarbejder Ansættelsesperiode  

Anders Egelund Ansat fra 1/8 2020 og 
fortsat 

Rideskoleleder og 
staldmedarbejder - 34 timer 

Megan Profft Jacobsen Ansat fra 2019 og fortsat Staldmedarbejder  

Silje Vanglund Ansat fra 1/8 2020 og 
fortsat 

Rideskoleunderviser lørdag 

Maria Schøsler 
Westergaard 

Ansat fra 2019 og fortsat Weekendvagt og 
rideskoleunderviser fredag 

Kaya Mygind Ansat fra 1/6 2020 og 
fortsat 

Weekendvagt og vikar i rideskole 
og stald 

Vibeke Krak Sørensen 1/11 2020 og fortsat Weekendvagt og vikar i stald 

Rie Frederiksen 1/11 2020 og fortsat Staldmedarbejder - vikar 

Bettina Hartvig Have 1/10 2020 og fortsat Rideskoleunderviser - klubhold 

Terje Bekkemellem Ansat 2020 og fortsat Handyman – ansat til ad hoc-
opgaver 

Emmelie Schmidt 1/12 2020 og fortsat Aften fodervagt 

Jenny Storbugt Ansat 2019 og fortsat Rideskoleunderviser - vikar 

Sille Egelund Jensen Ansat fra 2018 til 1/5 2020 Weekendvagt 

Julie Lohmann Brodersen  Ansat fra 2019 til 1/8 2020 Rideskoleunderviser 

Rosa Petersen Ansat fra 2015 til 1/8 2020 Rideskoleunderviser 

Karen Høllmer Ansat 2019 til 1/8-2020 Rideskoleunderviser 

Sofie Teglbjærg Ansat fra 2018 til 1/8 2020 Springundervisning i rideskolen 

Cecilie Jensen Ansat 2019 til 1/9 2020 Staldmedarbejder  

Katja R.L. Koch Ansat fra 2018 til 1/12 
2020 

Staldmedarbejder - 37 timer 

 

Alle medarbejdere har skriftlige ansættelsesaftale, børne- og straffeattest.  

Lønnen udbetales via Danløn. 
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Øvrigt personale tilknyttet  

Bestyrelse har indgået samarbejdsaftale med nedenstående freelance-undervisere. 

Samarbejdet fortsætter så længe der er opbakning fra et passende antal ryttere på 

VER. Samarbejdet evalueres løbende af Undervisningsudvalget, både i forhold til 

opbakning og fordeling af undervisningstider i ridehuset.  

 

Bestyrelsen har (eller vil i nær fremtid) indgå skriftlig samarbejdsaftale, herunder 

indhentet børne- og straffeattest, med nedenstående freelance undervisere:  

Dressur 

✓ Berider Lars Rasmussen - samarbejdet er ophørt pr. 1/9 2020. 

✓ Berider Henrik Palm Toft.  

✓ Berider Dennis Holst.  

✓ Træner Kitt Sørensen.  

✓ Underviser Marie Mikkelsen. 

✓ Underviser Patricia Hvidt. 

Spring 

Sofie Teglbjærg - samarbejdet er ophørt pr. 1/8 2020, men kan genoptages, 

hvis der kommer flere ryttere. 

 

Klubmedlemmer 2020 

➢ Juniormedlemmer   204  

➢ Seniormedlemmer   156 

➢ Passive     29  

➢ I alt     360  

 

Opgørelsesperiode er fra 1/1 2020 til 31/12 2020.  

 

Opstaldningspladser  

Rideklubben har 49 opstaldningspladser: 

Indendørs 

➢ 8 ponybokse på 12 kvm.  

➢ 27 hestebokse på 14 kvm. 

Udendørs 

➢ 2 ponybokse på 12 kvm. 

➢ 12 hestebokse på 14 kvm.  

Fordelingen af boksene er 20 til rideskoleheste- og ponyer, herunder én boks til 

rideskoleleder og 29 bokse til privatheste- og ponyer. 
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Rideskolen 

Bestyrelsen kunne med glæde byde Anders Egelund velkommen 1.8. 2020.  

Anders er daglig leder af rideskolen og har det overordnede ansvar for stald og 

personale. Han varetager størstedelen af undervisningen og dialogen med de øvrige 

undervisere, køb og salg af heste og ponyer, overblik over rideskolehestenes røgt og 

pleje, holdplanlægning og dialog med rideskoleryttere og forældre.   

Heste og ponyer 

Rideklubben ejer pr. 31. december 20 heste og ponyer.  

Samlet antal ridetimer er 5990. 

 Årlige timer i rideskolen  

Takoda 468  

Charlie 545  

Chanel 389  

Painted Diamond 390  

Best Bo 390  

Foxy Lady 429  

Dancing Joy 272  

Tarzan 392  

Corna Sarah 468  

Bubber 390  

Ibrahim 429  

King 468  

Just Cordillio 507  

Rumba 128 Købt i september 2020 

Fetsje 99 Købt i september 2020 

Mickey 127 Købt i september 2020 

Sally 99 Købt i september 2020 

Jitana  Købt i september 2020. Pt på barsel. 

Ella  Købt i september 2020 

Charm  Aflivet 

Ligitta  Sendt retur til Torben (Dkhorses ApS) 

Rocco  Aflivet 

Costner  Solgt  
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Samlet antal ridetimer:  

 
 

Rideskolehestenes røgt og pleje  

✓ Fast tilknyttet dyrlæge til rideskolen: KVL. 

✓ Fast tilknyttet til årlig vaccination, rasp af tænder og helbredstjek: KVL. 

✓ Fast tilknyttet rideskolen som beslagsmed er Peter Bihlet.  

✓ Alle rideskoleheste- og ponyer har hestepas, ejercertifikat  

og er udelukket fra konsum. 

✓ Årligt tjek af alle sadler. 

✓ Klipning, behandling af mindre sår, motionering/pleje i skadesperioder.  

Anders Egelund har det overordnede ansvar, der i praksis uddelegeres til det 

faste personale eller parterne koordineret af Nataline Frydendahl. 

Holdundervisningen 

Holdundervisningen er på begynder, letøvet og øvet niveau og fordelt på formiddags- 

eftermiddags- og aftentimer mandag til lørdag. Søndag holder rideskolehestene fri. 

Begynderholdene rider 45 min. og er maksimum 7 ryttere på holdet og rider i det lille 

ridehus. Letøvet og øvet hold rider 1 time og er maksimum 10 ryttere på holdet, og de 

rider i det store ridehus. Ridetimerne er fordelt med dressur/spring/tur på holdene i 

ugens løb og der er målsætninger for timerne. Rideskolerytterne rider som 

udgangspunkt på den samme hest/pony, så længe det giver mening for hestens og 

rytterens uddannelse og logistikken, herunder bl.a. rimeligheden i, at de erfarne ryttere 

rider de lidt sværere heste og overlader de lettere heste til de mere uerfarne ryttere.  

Partordning 

Partordning indebærer, at rytteren har den samme hest/pony at ride på i alle lektioner. 

Rytterne lærer at passe og pleje hesten/ponyen og tage ansvar for dens udstyr, boks 

og pleje. Det glæder bestyrelsen, at Nataline Frydendahl fra december 2020 er blevet 

partansvarlig, og fremadrettet vil koordinere parternes særlige opgaver og muligheder.   

 

✓ Der afholdes løbende partmøder og partarrangementer. 

✓ Alle parter har 12 timer pligttimer pr. år.  

✓ Der findes særlige retningslinjer for parter.  
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Rideskolen har haft følgende arrangementer 

✓ Aktiv sommer for børn i HTK i uge 27 og 28,  

hvor i alt 84 børn oplevede hvor fantastiske VER`s heste og ponyer er.  

✓ 1 rideskolestævne. 

✓ Enetimer planlagt til jul, men måtte aflyses. 

✓ Juleshow planlagt, men måtte aflyses. 

✓ Polterabend og fødselsdage.   

✓ Terrænture.  

Pensionærer  

VER har 29 pensionærer der spænder vidt: 

✓ ryttere fra 10 år til pensionsalder 

✓ ungheste, modne heste og semi-pensionerede heste  

✓ dressur, spring, tur, hygge 

✓ seriøs konkurrence, konkurrence for sjov og motionister  

✓ ponyer og heste.  

 

Men selvom vi er meget forskellige, opleves pensionærgruppen meget homogen, og 

juleposen fra en samlet pensionærgruppe lunede langt ind i bestyrelsens hjerter.   

Interessetimer 

Alle pensionærer skal lægge 24 arbejdstimer om året, og timerne lægges både i 

udvalg og på arbejdsdage. Mange pensionærer lægger imidlertid langt flere timer end 

deres interessetimer, hvilket bestyrelsen sætter stor pris på. Ligeledes har 

pensionærerne gjort en kæmpe indsats med at passe rideskolehestene i perioden 

med Corona-nedlukning.  

Venteliste 

Der er pt en lang venteliste til at få boks på VER. 

VER har en intern venteliste, hvor ryttere med tilknytning til klubben kommer på.  

På denne liste står ryttere, der i forvejen har hest på VER og skal have en til, der har 

part på en hest på VER, der tidligere har haft hest på VER, samt heste der står på 

VER og skifter ejer.  

Øvrige ryttere står på den eksterne liste efter opskrivningstidspunkt.  

Bestyrelsen har i løbet af året prioriteret bokse til ryttere med særlige kompetencer, 

som bestyrelsen vurderede, at VER havde behov for, og som ønskede at gøre en 

ekstra indsats for klubben. I år var der tale om en boks til en med særlige 

kompetencer, tid og lyst i forhold til stævneafholdelse, og en boks til en med særlige 

kompetencer indenfor økonomi.  
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VER´s udvalg nedsat efter ordinær generalforsamling 2020:  

Stævne- og Sportsudvalget  

Udvalgsformand: Freya Madsen  

Udvalgsmedlemmer: Freya Madsen, Lone Rasmussen, Elizabeth Thomasen,  

Emmelie Schmidt og Cecilie Jensen.  

I 2021 byder vi velkommen til: Mette Hadler, Mette Alempiew, Hanne Dehn og  

Anne Dahl Krabbe 

Udvalgets opgaver: At afholde stævner for heste/ponyer/dressur og spring på E-D-C 

niveau. Årets stævner havde en tilfredsstillende tilslutning og deltagerne var meget 

positive, og til C-stævnerne udarbejdede den tekniske delegerede rapporter med 

konstruktiv feedback og mange rosende ord.  

I år var det planen at påbegynde rejse mod at kunne afholde et fuldt TREC-stævne om 

nogle år og første ‘spadestik’ var et PTV-cup som skulle være afholdt januar 2021, 

men som måtte aflyses pga. COVID19. 

Herudover vil klubben også meget gerne lægge faciliteter til et Distancestævne. Dette 

kræver stor planlægning og mange frivillige hænder. Vi håber der er opbakning til 

afholdelse i 2022. 

Hjemmeside - Kommunikationsudvalget  

Udvalgets formand: Bonnie De Place 

Udvalgets opgaver: Løbende opdatering af hjemmesiden med relevante informationer 

og galleri, nyhedsinformation, COVID19 informations flow, aktivitetskalender og 

løbende opslag til personale, pensionærer og medlemmer på klubbens Facebook-

sider. 

 

Rideskole-Junior- og Velfærdsudvalget  

Udvalgets Formand: Anita L. Riisgaard  

Udvalgets medlemmer: Freya Madsen 

Udvalgets opgaver: Planlægge og arrangere aktiviteter for rideskoleryttere, juniorer og 

privatryttere  

Fra december 2020 er Nataline blevet leder af rideskoleudvalget, der har til formål at 

fremme det sociale i rideskolen og få inddraget klubbens elever i hverdagen.  

Når vi får lov til at samles igen, vil alle de tidligere aktiviteter genoptages, så som 

juleafslutning, fastelavn, sommerfest, ponygames, pudse-udstyrs-dage m.m.  
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Materiel- og Anlægsudvalget  

Udvalgets formand: Heidi Profft Jacobsen 

Udvalgets medlemmer: Michael Nørremark, Pernille Braad Jensen, Lone Rasmussen 

og Terje Bekkemellem.  

Udvalgets opgaver: Vedligeholdelse af rideklubbens bygninger, ridebaner, folde, 

springudstyr og vedligehold af maskiner. 

I år har udvalget arbejdet med: 

✓ Rep. af rullegardiner og lys i wrap-skure. 

✓ Plan for ny belægning i området foran lille ridehus. 

✓ Ser på mulighed for brug af gamle dræn på folde og udendørs områder.  

✓ Løbegangen skal opgraderes med stabilt underlag og helårsvand. 

✓ I indgange til foldene skal der lægges måtter / stabilt underlag. 

✓ Nyt toplag er lagt i begge ridehuse. 

✓ Brugte skabe indkøbt da der er kommet flere medlemmer. 

✓ Udebelysning er ved at blive opgraderet. 

✓ El-udfordringer analyseret og en del er udbedret. 

✓ El-indtagssikring må øges, da det er kritisk bl.a. under stævner. 

✓ Videoovervågning opgraderet og wi-fi er ved at blive opgraderet.  

Yderligere overvågning skal etableres. 

✓ Lydudstyr opgraderet. 

✓ Brand/Røgdetektor skal etableres. 

✓ Ser på mulighed for sponsorering af en ny tribune ved springbane.  

✓ Vandforbrug - evt. brug af regnvand. 

✓ Opsamlingstank fyldes unormalt hurtigt. 

✓ Dræning af udendørs ridebaner, da de er dækket af vand. 

Sponsor- og Legatudvalget 

Udvalgets formand: Pia Mygind  

Udvalgets medlemmer: Bo Handrup Nikolajsen, Lærke Havmand Jensen, Mia Hansen 

og Jeanne Adamsen,   

Udvalgets opgaver: At skaffe sponsorindtægter til klubben og ærespræmier til 

stævner. Udvalget savner fortsat et medlem, der vil undersøge og søge sponsorater 

og legater for klubben.  

 

✓ Corona ‘trøst’ kr. 9.000. 

✓ Aktiv hver for sig kr. 7.500. 

✓ Hø fra Hestewrap.dk., kr. 5.000 

✓ TREC-forhindringer fra DIF og DGI's foreningspulje, kr. 23.814. 

✓ Nyt toplag, ridehusbund fra DIF og DGI's foreningspulje, kr. 30.000. 

 

Hovedsponsor:       Horze Copenhagen  

Stævnesponsorer:  Taastrup Vinhandel, Daglig Brugsen Sengeløse, Spul&Rens, 

                               Slagteren John & Lise, Taastrup Helsekost, Kvickly Taastrup, m.fl. 
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Muleposeudvalget  

Udvalgets formand: Heidi Brinkbæk  

Udvalgets medlemmer: Pernille Braad Jensen og Stine Bøllingtoft Larsen 

Udvalgets er et underudvalg til Stævne- og Sportsudvalget. Muleposeudvalget har til 

opgave, at   sørge for forplejning til hjælpere, gæster mfl. ved VER’s arrangementer: 

Ligesom udvalget er ansvarligt for at klubben overholder 

Levnedsmiddelkontrolenhedens retningslinjer samt at forestå det årlige besøg af den 

lokale fødevaremyndighed. Vi fik for øvrigt en stor SMILEY!   

 

 
 

Undervisningsudvalget 

Udvalgets formand: Pia Mygind 

Udvalgets medlemmer: Pernille Braad Jensen, Maria Henriksen, Jeanne Adamsen og 

Julie Pihl Bisgaard (fraflyttet) 

Undervisningsudvalget blev oprettet på et medlemsmøde d. 7. oktober 2020. 

Udvalgets formål er at udarbejde forslag til faste privatundervisere baseret på 

medlemmernes ønsker, planlægge kurser, “rid for en dommer”, foredrag og 

miljøtræning. 

I år har udvalget undersøgt medlemmernes ønsker, hvilket særligt viste ønsket om 

nogle lidt billigere alternativer til de tilknyttede beridere. Derefter blev flere undervisere 

afprøvet, og udvalget udarbejdede et forslag til en plan for underviserne på VER, som 

bestyrelsen godkendte.    
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Mesterskaber og championater 

VER’s klubmestre 2020  

● Dressur  

➢ Hest: Anita Dorthe Jensen / Nørlunds Fallulah 

● Spring 

➢ Hest: Alette Frænell / Loke 

➢ Pony: Silas Frænell / Mister S 

➢ Rideskole spring: Ida Markdanner Lindgren/ Tarzan 

 

Klubchampionatsvindere  

Dressur hest:   Anita Loua Riisgaard / Krack  

Dressur pony:   Sofie B. Thomsen / Meraviglioso Stallone V 

Spring hest:    Tanna Brodersen / Donnerspon  

Spring pony:    Silas Frænell / Mister S  

Spring Rideskolen:   Ida Markdanner Lindgren / Tarzan 

Distance:    Dorthe Sabro / Melnir fra Markedsdalen  

OG Bibi Hollenberg / Tyra fra HCL-Hestra 

 

Afslutning 

 

2020 har om noget været et uforudsigeligt år, og man kan uden tøven sige, at det ikke 

blev helt som ventet. Det har været et år med prøvelser, der såvel som i samfundet 

som i vores kære klub, har kaldt på tålmodighed, tilpasningsevne og velvillighed. 

Med kun 2 "gengangere" overtog den siddende bestyrelse; og posten nåede ikke at 

være besat længe, knapt var vi konstitueret og havde drøfte visioner for det 

kommende bestyrelsesår, før vi første gang skulle forholde os til nedlukningen. 

 

Løbende har der måtte tænkes i alternative baner for så vidt muligt at kunne afholde 

rideundervisning tilpasset restriktionerne, og når dette ikke har været muligt, at tænke 

løsninger for vores hestes fortsatte pasning – her har både parter, pensionærer og 

personale leveret en uvurderlig hjælp.  

Den omskiftelige situation, har dog om noget vist støtten hjemme fra stuerne, med 

opbakning og smil når undervisning har været muligt, som online interesse og fortsat 

økonomisk opbakning af etablissementet, hvilket vi er meget taknemmelige for.  

For bestyrelsen har det været vigtigt at passe på vores personale, så de kunne passe 

vores heste, og derfor har det haft høj prioritet at begrænse antallet af personer på 

VER’s matrikel til et absolut minimum. Det er indtil nu lykkedes at holde smitten væk 

fra klubbens personale.  
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Omstillingsparathed har været nøgleordet for 2020 

 – og trods den skiftende situation, oplevede vi en ekstraordinær stor tilstrømning til 

rideskolen, også i forbindelse med Anders Egelunds ansættelse, og der er fortsat 

lange ventelister til holdene.  

Det var bestyrelsens og Anders’ interesse at hestene skulle have en ugentlig fridag, 

der ledte til en ændring af partordningen. En beslutning, som vi ved var hård for 

parterne, men vi håber, at vi fremover i fællesskab kan skabe en partordning til glæde 

og gavn for heste, ponyer og parter.  

Ydermere fik vi i december en partansvarlig, Nataline, og vi håber på et godt 

samarbejde.  

 

Regnskabsmæssigt går vi ud med et godt resultat, som vi er meget stolte af, hvilket 

kan tilskrives stor tilgang til klubben i rideskolen og til opstaldningen, flotte sponsorater 

og succesfulde stævner, herunder et særdeles succesfuldt Corona-Ridt som Dorthe 

og Bibi lagde en kæmpe indsats i. 

 

Vi har i 2020 haft et sponsorudvalg der har tænkt store tanker og lagt en ihærdig 

indsats, vi har modtaget sponsorater som ”Coronatilskud”,  

”Aktiv hver for sig ”, hø-sponsorat fra Hestewrap.dk, tilskud til TREC-forhindringer og 

nyt toplag ridebund fra DIF og DGI's foreningspulje, gratis tømninger af spildevand og 

brønde fra Spul & Rens.  

Også til stævnerne har vi oplevet mange flotte sponsorater fra blandt andre Taastrup 

Ny Vinhandel, Dagli'Brugsen Sengeløse, Kop&Kande, Taastrup Helsekost og Kvickly 

Taastrup. Vi har store ambitioner for stedet, og sponsorer er en essentiel del af vejen 

mod vores mål og drømme. Tak til vores sponsorer! 

  

Vi har fortsat udfordringer med vores nye stald, men har god dialog med HTK om 

problematikkerne og har arbejdet løsningsorienteret på udbedring igennem året.  

Dette arbejde fortsætter. Vi takker for et godt samarbejde med HTK, både i forhold til 

den nye stald og driftstilskud, men også for årets aktiv sommer.  

  

VER er en klub med et stort ambitionsniveau, og som kræver mange frivillige hænder. 

Det har vi heldigvis, for vi vil både have en bred vifte af stævner, sociale 

arrangementer, perfekte folde, spændende sponsorater og smukke omgivelser - men 

det kræver frivillige indsatser i både udvalg, til arbejdsdage og på stævnedage fra 

store som små. Vi ser potentialet i VER, men vi skal løfte i flok!  

Vi mærker i bestyrelsen den store interesse for stedet, og mærker det gode 

sammenhold i stalden, både mellem pensionærer, bestyrelse og rideskolen.  
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Trods 2020 har været et år med Corona, indbrud i telthal og andre udfordringer,  

kigger vi tilbage på året, som et år hvor meget kom for hånden, stor tilslutning og et år 

hvor man tydeligt har mærket velvilje for stedet fra vores medlemmer  

og alle klubbens venner!  Vi glæder os til at se jer alle sammen, når vi må igen! 

 

 
 
VER, februar 2021 

 
 

Tina Storbugt 
Formand 

 
 
 
Anita L. Riisgaard 
Næstformand 

 
 

Heidi P. Jacobsen 
Kasserer 

 
 
 
Heidi Brinkebæk 
Bestyrelsesmedlem 
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Bestyrelsesmedlem 

 
 
 
Freya Madsen 
Bestyrelsesmedlem 

 
 

Pia Mygind 
Bestyrelsesmedlem 

 
 
 
Annette Nielsen 
Intern revisor 
 

 
 
 

Charlotte Hoffmann-Timmol 
Intern revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


