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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 være 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 21. juni 2021, følgende
sammensætning:
Formand:
Kasserer:
Næstformand:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsessuppleanter - 1.:
Bestyrelsessuppleanter - 2.:

Tina Storbugt
Lone Rasmussen
Anita Loua Risgaard
Bonnie De Place
Nataline Frydendahl Jensen
Heidi Brinkbæk (udtrådt af bestyrelsen)
Pia Mygind (udtrådt af bestyrelsen)
Sofie Lundstrøm Weywadt (tiltrådt bestyrelsen)
Freya Madsen (tiltrådt bestyrelsen)
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Revisorer:
Revisorer interne:
Revisorer interne:
Revisorsuppleant:
Revisor ekstern:

Charlotte Hoffmann-Timmol
Annette Nielsen
Christine Rohde
Per Johansen

På valg til kommende generalforsamling:
Tina Storbugt
Anita Loua Riisgaard
Sofie Lundstrøm Weywadt
Freya Madsen
Suppleant 1

- modtager genvalg
- modtager ikke genvalg
- modtager genvalg
- modtager genvalg som suppleant
- mangler, på valg

De bestyrelsesmedlemmer som er på valg, opfordrer til at medlemmer som har noget at
bidrage med i bestyrelsesarbejdet endelig stiller op – der er ingen ’hellige køer’, og alle
berettigede er velkommen til at stille op.

Bestyrelsen har i det forløbne år:
•
•
•
•
•
•
•
•

Afholdt 16 ordinære bestyrelsesmøder, hvor nogle af disse var åbne for medlemmer.
Afholdt en del kortere ad-hoc møder ved behov.
Løbende afholdt personalemøder samt 1til1 med medarbejderne.
Afholdt møder med pensionærer.
Haft løbende kontakt med HTK, Kultur og Fritid
Været repræsenteret i Distriktsbestyrelsen, DRF´s distrikt 1.
Været repræsenteret i Sammenslutningen af Vestegnsklubber.
Brugt DRF og DGI’s kompetencer til udvikling af klubben og bestyrelsen.

Bestyrelsen har behandlet følgende sager:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udarbejdet årsberetning.
Udarbejdet budget.
Udarbejdet årsrapport.
Review af årsrapporten ved interne og eksterne revisorer.
Udarbejdet månedlig regnskabsforklaring og analyse af månedsregnskaberne.
Indhentet tilbud og forhandlet 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.
Revideret funktionsbeskrivelse for bestyrelse og udvalg.
Udarbejdet oversigt med de vigtigste opgaver i bestyrelsen og udvalgene.
Løbende behandlet henvendelser til klubben bl.a. fra medlemmerne i rideskolen,
opstaldningen og øvrige.
Håndteret ventelister til rideskolehold og opstaldning.
Udarbejdet kontrakter med nye pensionærer, samt on-boarding.
Indgået aftale med nyt lønsystem - Danløn.
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•
•
•

Opfølgning på byggeri, herunder løbende gennemgang af en længere mangelliste.
Løbende undersøgt og vurderet retningslinjer for rideklubber ift. Corona hos HTK, DRF
og DIF og informeret medlemmerne herom.
Planlægning og håndtering af COVID19 restriktioner og heraf afledte udfordringer med
nedlukning af rideskolen, stævner og andre aktiviteter.

Personale:
Medarbejder

Ansættelsesperiode

Type opgave

Faste medarbejder
Anders Egelund

Ansat 01.08.20

Rideskoleleder og staldmedarbejder

Vlad Sorin Sima

Ansat 1.02.21

Staldmedarbejder

Megan Profft Jacobsen

Ansat 01.10.19

Staldmedarbejder

Mette Alempiew

Ansat 01.05.21
Vikar fra dec. 2021

Staldmedarbejder

Silje Vanglund

Ansat 01.08.20

Rideskoleunderviser lørdag

Marc Morbelli-Zinck

Ansat 01.08.21

Rideskoleunderviser tirsdag, fredag

Bettina Hartvig Have

Ansat 01.10.20

Rideskoleunderviser klubhold

Emmelie Schmidt

Ansat 01.12.20

Aften fodervagt

Simone Ørgaard

Ansat 01.01.21

Aften fodervagt

Vikarer/weekendvagter
Jenny Storbugt

Ansat 01.11.17

Rideskoleunderviser

Emma Emilie Bach
Petersen

Ansat 01.07.19

Weekendvagt

Maria Schøsler
Westergaard

Ansat 01.11.19

Weekendvagt og
rideskoleunderviser fredag

Asta Glensvig Nymann

Ansat 01.08.21

Aktiv sommer

Helena Brinkbæk

Ansat 01.09.21
til medio feb. 2022

Weekendvagt

Rikke Juul Østberg

Ansat 01.09.21

Weekendvagt

Vi har sagt farvel til følgende personale
Kaya Mygind

Ansat 01.06.20-31.12.21

Weekendvagt, vikar i rideskole og
stald

Vibeke Krak Sørensen

Ansat 01.11.20-31.12.21

Weekendvagt og vikar i stald

Rie Frederiksen

Ansat 01.11.20-31.12.21

Vikar i stald
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Terje Bekkemellem

Ansat 15.08.20-31.10.21

Handyman – ansat til ad hocopgaver

Alle medarbejdere har skriftlige ansættelsesaftaler. Alle har leveret børne- og straffeattest.
Lønnen udbetales via Danløn.

Øvrigt personale tilknyttet
Bestyrelsen har indgået samarbejde 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 indhente børne- og straffeattest med nedenstående
freelance undervisere:
Dressur
• Berider Dennis Holst.
• Træner Kitt Sørensen.
• Underviser Jesper Andersen.
• Underviser Camilla Lunderskov – samarbejdet er ophørt.
• Berider Henrik Palm Toft – samarbejdet er ophørt.
• Underviser Marie Mikkelsen – samarbejdet er ophørt.
• Underviser Patricia Hvidt – samarbejdet er ophørt.
Spring
• Sofie Teglbjærg - samarbejdet er ophørt pr. 1/8 2020, men er genoptaget primo 2022.

Klubmedlemmer 2021
•
•
•
•

Juniormedlemmer
Seniormedlemmer
Heraf passive
I alt

173
152
17
325

Opgørelsesperiode er fra 1/1 2021 til 31/12 2021.

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.
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Fordelingen af boksene er 20 til rideskoleheste- og ponyer, herunder én boks til rideskoleleder
og 29 bokse til privatheste- og ponyer.

Rideskolen
Rideskolen har haft endnu et hårdt år i forhold til Covid-19 nedlukning. I januar og februar,
måtte rideskolen holde helt lukket for undervisning, og pensionærerne og personalet, måtte
sikre motionering af elevhestene i perioden – igen tak for det. Juleferien ramte også tidligere
end planlagt.
Netop disse nedlukninger, har mindsket antal ridetimer i 2021.
Vi kan ikke være mere end taknemmelige for alle de medlemmer, der under hele covid-19 har
lagt deres støtte i elevskolen. TAK til alle!

Heste og ponyer
Rideklubben ejer pr. 31. december 20 heste og ponyer.
Samlet antal ridetimer er 4137. Tabellen viser årlige timer i rideskolen.
Charlie
339
Just Cordillio
337
Corna Sarah
311
Painted Diamond
302
Takoda
300
King
287
Tarzan
283
Foxy Lady
274
Chanel
261
Best Bo
242
Ibrahim
231
Dancing Joy
226
Fetsje
182
Rumba
179
Sally
168
Været skadet i perioden september 21– januar 22
Mickie
164
Indflyttet 12. juli 2021
Trippe
109
Indflyttet 4. oktober 2021
Hr. Hansen
105
Tilbage fra barsel slut august 2021
Jitana
66
Indflyttet 25. oktober 2021
Tjalfe
45
Returneret til DK Horses 25. November 2021
Ella
Pensioneret 12 september 2021
Bubber
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Samlet antal ridetimer:
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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.
Løbende tjek af alle sadler af Sadelmageren Rützou.
Klipning, behandling af mindre sår, motionering/pleje i skadesperioder.
Anders og Nataline har det overordnede ansvar, der i praksis uddelegeres til det faste
personale eller parterne.

Holdundervisningen
Den ugentlige holdundervisning er fordelt på begynder, letøvet, øvet niveau og hver onsdag
har vi fast springhold. Holdundervisningen er fordelt på eftermiddags- og aftentimer mandag til
lørdag, og søndag er elevhestenes ugentlige fridag.
Alle begynderhold rider 45 min, er max. 7 rytter pr. hold og rider i det lille ridehus.
Letøvet og øvet hold rider 1 time og er max. 10 ryttere pr. hold og rider i stort ridehus,
undtaget af et enkelt letøvet hold om torsdagen, hvor der er 7 ryttere i lille ridehus.
Ridetimerne varieres i ugens løb, for både rytter og heste, der bliver afholdt byttedage, redet
spring/dressur/tur m.m.
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,
undtaget byttedage. Rytterne lærer at passe og pleje hesten/ponyen og tage ansvar for dens
udstyr, boks og pleje. Koordineringen af partordningen fortages af Anders Egelund og
Nataline, som sikrer rette match mellem hest og rytter.
Nataline har i den daglige rolle som partansvarlig, ansvaret for kommunikationen til parterne
samt diverse 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 83 børn oplevede hvor fantastiske VER`s heste og ponyer er.
”Hesteejer” mulighed for de øvede ryttere mandag – fredag i uge 27 og 28.
Ridelejr i uge 30.
Deltagelse i online vestegnsridt for springholdene.
Forældreridning i august.
Et rideskolestævne i dressur.
Opsadling kursus i oktober.
Sodavandsfest med 60 deltagere i oktober. Hertil en kæmpe tak til især June for kanon
madlavning og Dorthe for oppyntning.
Ekstraordinært åbent i uge 26, 31 og på flere helligdage grundet COVID-19
nedlukning.

Pensionærer
VER har 29 pensionærer der spænder vidt:
✓ ryttere fra 11 år til seniorer
✓ 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.

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 p.t. en lang venteliste til at få opstaldning på VER. Der er mere end 80 på listen.
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 er rideskoleelev, 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. Dette skal være med til at fremtidssikre
klubben inkl. driften af rideskolen. I år var der bl.a. 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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Alle pensionærer, der tilbydes opstaldning, får ansvar for en opgave, f.eks. i et udvalg, ud fra
interesse og kompetence. Denne frivillighed er til stor gavn for klubben og ikke mindst
fællesskabet (hyggen).

VER´s udvalg nedsat efter ordinær generalforsamling 2021:
Stævne- og Sportsudvalget
Udvalgets formand: Anita Loua Riisgaard
Udvalgsmedlemmer: Jette Bonne (fungerende udvalgsformand), Hanne Dehn, Anne Dahl
Krabbe, Emmelie Schmidt og Elizabeth Thomasen.
Udvalgets opgaver: At afholde stævner for heste/ponyer på D og C niveau.
Året bød på friske kræfter til stævneudvalget, idet 3 bokse blev fyldt med henblik på at få
medlemmer, der havde kræfterne til at lægge en masse energi i netop dette udvalg, for
sammen at løfte en rigtig stor opgave. Stævneudvalget er kommet rigtig fint sammen, og har
igennem året holdt flere stævner på C og D niveau med flot tilslutning, der har nærmet sig
max-kapacitet. Stævnerne har fået stor ros fra TD’ere og ryttere, og der mærkedes en dejlig
stemning til stævnerne. Det bemærkes ligeledes, at vores stævner tiltrækker ryttere på højt
niveau. VER har dermed afholdt flere flotte, præsentable stævner, hvor også
haludsmykningen har fået et løft. Der mærkes stor opbakning fra klubben til at hjælpe til
stævnerne.
VER afholdt også et fint distancestævne. Det var en dejlig lang dag i godt vejr med masser af
liv i klubben, og også her sås fin opbakning til afholdelsen fra hjælperne og gode kræfter i de
store forberedelser bag.
I slutningen af 2021 fik klubben også noget nyt springmateriel, som vi glæder os til at gøre
brug af i 2022 til flotte springstævner

Hjemmeside - Kommunikationsudvalget
Udvalgets formand: Sofie Weywadt
Udvalgsmedlemmer: Bonnie De Place, Nataline Frydendahl Jensen.
Udvalgets opgaver: Løbende opdatering af hjemmesiden med relevante informationer og
galleri, nyhedsinformation, COVID19 informationer, aktivitetskalender og løbende opslag til
personale, pensionærer og medlemmer på klubbens Facebook-sider.
Det har været en vision for 2021 at komme tættere på klubbens medlemmer via
kommunikation. Udvalget har i 2021 blandt andet udsendt fem informationsreferater, opstartet
og afholdt staldmøde, som er overdraget til pensionærgruppen, udsendt kommunikation
omkring COVID19-forhold og regler, løbende vedligeholdt hjemmesiden samt Facebook, og
meget andet.

Rideskole-Junior- og Velfærdsudvalget
Udvalgets formand: Nataline Frydendahl Jensen
Udvalgets medlemmer: June Nielsen, Irene Renée Viggo, Cathrine Larsen, Filippa Siebert,
Dorthe Vigenberg og Elizabeth Weis Thomassen.
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Udvalgets opgaver: Planlægge og arrangere aktiviteter for rideskoleryttere, juniorer og
privatryttere.
I 2021 har vi været hårdt ramt af Covid-19, men når tid og nedlukninger har tilladt det, har vi
gennemført en masse gode arrangementer, især at nævne er sodavandsfesten og Irenes
lotteri indsamling på 3790 kr.- til fordel for venskaber på rideskolen. Vi havde desværre ikke
mulighed for at ibrugtage hele det afsatte beløb fra 2021 GF til arrangementer grundet covid19, men tænker 2022 er året, hvor pengene bliver afviklet til fordel for rideskolen.

Materiel- og Anlægsudvalget
Udvalgets formand: Lone Rasmussen
Udvalgets medlemmer: Heidi Profft Jacobsen, Michael Nørremark, Pernille Braad Jensen
Terje Bekkemellem (udtrådt), Vlad Sorin Sima (Personale).
Udvalgets opgaver: Vedligeholdelse af rideklubbens bygninger, ridebaner, folde, springudstyr
og vedligehold af maskiner i tæt samarbejde med personalet.
I år har udvalget arbejdet med:
• Rep. af rullegardiner og lys i wrap-skure.
• Afgravning og to lag grus foran lille ridehus.
• Gravet vand rende ved foldene omkring lille ridehus for at dræne indgangspartiet.
• Afgravning og to lag grus langs sydlige dressurbane.
• Nyt trin foran dør ind til lille ridehus.
• Reparation og ekstra belægning omkring rist ved staklade ud af oplagrede belægnings
sten.
• Reparation af vejhøvl/tromle så den kan planere folde og veje igen.
• Drænkort udarbejdet med hjælp fra HTK. Reparation af dræn iværksat, men udførelse
på stand-by indtil vejret og jorden tillader det. Løbegangen skal opgraderes med stabilt
underlag og evt. helårsvand. I indgange til foldene skal der lægges måtter / stabilt
underlag.
• El-indtagssikring er øget, da det er kritisk bl.a. under stævner.
Tak til Kennet og Heidi for lån af minigraver.
Tak til Henrik for at hjælpe med at køre grus med hans egen (larmende) traktor.
Tak til Michael for det store arbejde med grus, belægningssten, dræn og meget mere.
Listen af det arbejde, der dagligt laves ift. vedligehold og forbedring, er mindst lige så lang.
Det skal vores fantastiske personale have al æren for – det er ikke småting de får udrettet.

Sponsor- og Legatudvalget
Udvalgets formand: Tina Storbugt
Udvalgets medlemmer: Bo Handrup Nikolajsen (fungerende udvalgsformand), Mia Hansen og
Jeanne Adamsen, Lærke Havmand Jensen.
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. Der er derfor gjort tiltag for at posten besættes fra 2022.
Udvalget har arbejdet med at skaffe flere forskellige typer sponsorater. Der er bl.a. udstyr til
rideskolehestene fra Hööks, sponsortøj fra Horze og Omega Innovation og derudover aftaler
med flere sponsorer om at få skilt op i ridehuset.
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Udover at alle VER’s sponsorer er at finde på hjemmesiden www.verklub.dk, så er der også
ophængt en tavle med logoerne i Gammel Rytterstue.
Tak til Bo, som er en stor drivkraft i at få aftaler med alle sponsorerne.
Hovedsponsor:
Horze Copenhagen
Stævnesponsorer: Hööks, Taastrup Vinhandel, Daglig Brugsen Sengeløse, Spul&Rens,
Slagteren John & Lise, Taastrup Helsekost, Omega Innovation, Kvickly Taastrup, m.fl.

Muleposeudvalget
•
•
•

Udvalgets formand: Vakant (håndteres af Stævneudvalget indtil Maria Henriksen
overtager fra 2022).
Udvalgets medlemmer: Pernille Braad Jensen og Stine Bøllingtoft Larsen.
Udvalget er et underudvalg til Stævne- og Sportsudvalget. Muleposeudvalget har til
opgave at sørge for forplejning til hjælpere, gæster m.fl. 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 endnu engang en stor SMILEY!

Undervisningsudvalget
•
•
•

•

Udvalgets formand: Vakant (rapporterer til bestyrelsen).
Udvalgets medlemmer: Pernille Braad Jensen, Maria Henriksen, Jeanne Adamsen, Pia
Mygind.
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.

Mesterskaber og championater
VER’s klubmestre 2021
Dressur
● Hest: Anders Egelund / Kirsebærgårdes Martinique
● Rideskole dressur: Ida Markdanner Lindgren / Tarzan
Spring
● Rideskole spring: Filippa Zoe Siebert / Foxy Lady

Klubchampionatsvindere
Dressur hest:
Dressur pony:

Julie Maja Christiansen / Don Amigo Attrup
Sofie B. Thomsen / Meraviglioso Stallone V
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Dressur rideskole:
Spring hest:
Spring pony:
Spring Rideskolen:
Distance:

Elizabeth Weis Thomassen / Dancing Joy
Ingen startere indberettet.
Silas Frænell / Mister S
Ingen startere indberettet.
Bibi Hollenberg / Tyra fra HCL-Hestra

Afslutning
Modsat 2020 har vi ikke været nær så hårdt ramt af restriktioner, men har desværre stadig
været nødt til at holde rideskoleeleverne hjemme i perioder i starten og slutningen af året. På
pensionærsiden har vi haft mulighed for at passe vores heste, uden at skulle holde øje med,
om vi oversteg maksimalt antal personer på matriklen. 2021 har været et noget lettere år i
forhold til Corona, og vi er taknemmelige for den fortsatte opbakning vi har fået fra vores
medlemmer.
Vi kom langt hen mod sommeren, før vi kunne afholde Generalforsamlingen. Som noget helt
nyt blev den afholdt i den lille ridehal, hvor vi kunne holde god afstand. Senere på året afholdt
vi en Ekstraordinær Generalforsamling for at få tilslutning til afvikling af det gamle lån. Det blev
heldigvis enstemmigt vedtaget, og vi kunne dermed endelig indfri lånet.
Regnskabsmæssigt kom vi igen ud med et godt resultat, som vi helt sikkert får brugt, da vi i de
kommende år står overfor nogle større investeringer ifa. erstatning for telthallen, evt. en
ridehal og udbedring af dræn i området.
VER kom også i medierne et par gange i 2021
DRF skrev en fin artikel om vores to nye spanske hopper i rideskolen, hvor den ene
overraskende for os alle var i fol. Jitana blev sendt på barsel og fik et skønt lille hoppeføl,
Magoo. Fra august var Jitana tilbage på VER og kunne begynde genoptræning til rideskolen.
I sommerferien fik vi TV Lorry på besøg, som lavede et hyggeligt indslag om
sommerridningen. Det var i forbindelse med en udsendelse om sommeraktiviteter for børn og
unge og dermed en god reklame for både ridning som sportsgren og ikke mindst klubben.
Så kunne vi for andet år i træk fejre, at vores yngste pensionær, Sofie Thomsen, hev endnu en
medalje hjem i ponydressur DM, hvor hun fik bronze. Det stoppede dog ikke der for Sofie, for
hun blev også udnævnt til Årets Sportsnavn i Høje Taastrup Kommune. Borgmester Michael
Ziegler holdt en flot tale og overrakte den fornemme pris.
Klubben modtager fortsat støtte fra forskellige virksomheder, som lader os få gavn af deres
produkter. Senest har vi fået Hööks som sponsor, som har sørget for underlag, strigleposer
m.m. til klubbens rideskole. Vi har også fået Omega med ombord i 2021, som leverer tilskud til
heste, som vi tilbyder vores medlemmer via shoppen. Derudover har vi fået en aftale om køb
af klubtøj via Horze København, så man kan pryde klubben i en jakke eller vest med VERlogo.
I en frivillig klub er der mange opgaver der skal løftes. Hvad end det gælder
bestyrelsesarbejde, stævneudvalgsarbejde, opgaver omkring muleposen, opgaver om
materiale og faciliteter, eller vores mange andre faste opgaver og udvalg, så har vi brug for
frivillige. Heldigvis står vi med en masse medlemmer, som med glæde giver en hånd med, når
opgaver skal løses. Der er dog fortsat en rækker ”huller”, hvor vi har brug for dedikerede
medlemmer, som kan give en hånd med.
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Vi gik ud af 2021 med en ny strategi om, at alle nye pensionærer der kommer til VER, får
tildelt et ansvarsområde, som skal løftes. Vi er en klub med stort behov for frivillige hænder,
for at løfte de mange opgaver der er i forbindelse med klubdrift. Man skal som medlem bidrage
i det omfang, det er muligt, og for at arbejdsbyrden for den enkelte ikke bliver uoverkommelig,
er det vigtigt at vi er flere om at løfte i flok. I opstartsperioden vil der være ”huller”, som skal
udfyldes af nye pensionærer, men på sigt håber vi at kunne give større mulighed for
omskiftelighed og fleksibilitet med de roller, vi søger besat. Vi ser allerede et øget engagement
blandt vores medlemmer, og dette vil vi gerne styrke i 2022. Vi er afhængige af, at vores
medlemmer giver en hånd med, hvorfor vi i mange år har opereret med interessetimer for
pensionærer og parter. Det fortsætter vi med – nu er det blot muligt at fokusere de ledige timer
på særområder, som man selv har en interesse i bliver løftet.
I 2021 har der været medlemmer, som har lagt en særlig indsats i opgaveløsningen. De er
gået udover forventningerne for at gøre VER til et bedre sted for os alle. Først og fremmest vil
vi gerne fremhæve Michael Nørremark, som har lagt et enormt stykke arbejde i MAF-udvalget.
Han har både lagt meget tid i forberedende arbejde med analyser og kontakt til fagfolk og har
selv været praktisk udfører på mange opgaver. Michael har lagt mange timer i at ordne
området foran det lille ridehus, så vi har undgået store vand- og muddermængder og har også
ordnet vejen mellem stalden og udendørsbanerne. Stor tak til Michael, for hans arbejde.
Vi vil også sige en tak til familien Nobel, som har sørget for, at vi har fået bygget bænke til det
store ridehus, og har derudover lagt mange timer i at istandsætte beboelsesvognen, så en ny
beboer kan flytte ind. De har blandt andet udskiftet køkkenet og lagt tid i, at gøre vognen klar
til en ny beboer. Udover dette, er familien altid hurtige til at træde til med mindre opgaver i
klubben, og mor Maria står altid klar til at svinge kosten, når der skal rengøres før
arrangementer i klubben.
Vi vil derudover sige tak til de pensionærer, som har valgt at gå forrest som
udvalgsforkvinder/-mænd, for at løse de store komplekse opgaver, som findes i forbindelse
med afholdelse af stævner, drift af Muleposen, organisering af undervisning og meget andet.
Tak til alle vores engagerede medlemmer, som gør en stor indsats for at få hjulene til at køre
rundt.
Vi har i 2021 haft Henrik til at hjælpe det daglige personale, hvor han har brugt sin tid på en
masse praktiske projekter. Henrik har lagt en særlig indsats udover det forventede for at gøre
klubben bedre. Stor tak til Henrik.
Personalet har en stor del af æren for, at stedet fremstår så præsentabelt og netop personalet
har også fået en del af bestyrelsens opmærksomhed i løbet af året, da der er afholdt
personalemøder, gennemført førstehjælpskursus, inviteret til bestyrelsens arbejde og været
løbende opfølgning.
Vi takker også for den gode støtte og det gode samarbejde med HTK, som udover det
økonomiske tilskud også har været en god sparringspartner i forhold til en del af det praktiske.
Derudover nyder klubben også godt af samarbejdet med DGI og DRF. Stor tak til begge!
I rideskolen har klubben haft et rigtig godt år. Vi går ud af 2021 med en meget lang venteliste,
og en klub der er meget populær at være rideskoleelev i. Vi er meget stolte af den rideskole, vi
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har skabt på VER, hvor der er stort fokus på match mellem hest og rytter, stabilitet i
undervisningen og udvikling for den enkelte rytter. Der er også gjort et stort stykke arbejde for
at skabe sammenhold mellem eleverne, blandt andet ved afholdelse af sodavandsfest, som
var en stor succes.
Rideskolehestene har nydt at få den ugentlige fridag, og vi har nogle gode heste og ponyer,
der stadig fungerer rigtig fint. Nataline (Partansvarlig) og Anders har sammen sørget for at
rideskolens opgaver bliver udført til glæde og gavn for både de 2- og 4-benede.
Så er det værd at nævne specielt to af vores dejlige heste og ponyer, nemlig Bubber og Hr.
Hansen. Bubber gik på pension efter mange års tro tjeneste i Rideskolen. Han lever nu det
gode liv på en gård med nye venner – både heste og en kat. Så var vi så heldige at lille Hr.
Hansen flyttede ind og blev vores nye maskot blandt eleverne.
Vi ser tilbage på et 2021, hvor der er sket meget på VER. Vi har ligesom 2020 været ramt af
Corona og har haft udskiftninger i både personale og bestyrelse. På trods af dette, ser vi bedre
forhold for vores personale, stor tilslutning og støtte fra vores medlemmer, lange ventelister og
en generelt rigtig god stemning på VER. Vi har en klub, som vi er stolte af, og vi glæder os til
2022, hvor vi højner kvaliteten endnu mere.

Dato; Taastrup, den 22. marts 2022

Tina Storbugt, Formand

Lone Rasmussen, Kasserer

Anita L. Riisgaard, Næstformand

Bonnie de Place, Sekretær

Sofie L. Weywadt, Bestyrelsesmedlem

Nataline Frydendahl, Bestyrelsesmedlem

Freya Madsen, Bestyrelsesmedlem
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