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Formandsberetning

Ja, så er endnu et år gået i NVR. Jeg har vovet pelsen og sagt ja til endnu et år mere i 2013. men
jeg vil gerne sige med det samme, at hvis der er nogen, der sidder med en skjult formand i maven,
og gerne vil overtage denne post, er i meget velkommen til at stille op. det er et meget interessant
job. Og jeg vil gerne sige at det er en stærk og super dygtig. Og ikke mindst hyggelig bestyrelse, vi
nu har i NVR, og jeg vil gerne sige tak til deres store indsats i arbejdet i klubben.
Vejrguderne har været lidt flinkere ved os i år. Det blev kun til få byger, og ind i mellem var det
endda nødvendigt at vande banerne, så jeg tror vores bønner om bedre vejr er blevet hørt.
Vi har også i år holdt en del arrangementer. Jeg kan blandt andet nævne et dressur kursus med Jan
Christensen. Som en af vores medlemmer, Janni Høj stod for. Hun tog sig af hele arrangementet.
Et tiltag som jeg vil byde meget velkomment. Så hvis der er andre medlemmer som har lignende
ønsker. Må i meget gerne henvende jer til bestyrelsen. For sådanne tiltag, aflaster også vores
arbejde, og vil blive modtaget med kyshånd.
Resten af vores arrangementer er jeg sikker på vores udvalgsformænd vil komme nærmere ind på.

Vi har i år følt os nød taget til at tage nogle hurtige beslutninger. Bl.a. har vores nye bund på
springbanen ikke levet op til forventningerne, vi havde flere udmeldinger om at den var for dyb og
løs. Og vi har haft flere tilfælde af halte heste, hvor de fleste var springheste, som bruger banen
fast til træning. Flere ryttere udtalte at de ikke ville starte klubmesterskabet pga. bunden. Så efter
vi først havde søgt råd, hos en professionel banebundsbygger, som også var på banen for at tage
en vurdering af bunden. Valgte vi at få kørt flies på bunden. Så nu håber jeg på at springbanen er
super, til opstart i det kommende forår.
Vores distriktsmesterskab for hold dressur pony, måtte vi desværre aflyse, pga. for få starter. Så
det blev ikke til nogle distriktsmesterskaber i NVR. I 2012.
Vi holdt selvfølgelig vores eget klubmesterskab. Hvor vi igen i år havde super lækre dækkener, og
et nyt tiltag var de ekstra flotte rosetter, som Kiki sørgede for at indkøbe. Så nu er der rigtig noget
at kæmpe for til vores mesterskab.
Vi har nu fået frisket meget op på klubben, og jeg synes selv at vores klub er blevet, en rigtig
lækker og pæn klub at komme i. Jeg har også fået mange positive udtalelser fra vores medlemmer.

Og fra ryttere fra andre klubber. Om hvor flot vores klub er blevet. Til det vil jeg gerne sige tak. Det
er altid rart, når nogen ligger mærke til det store arbejde vi ligger i klubben. Jeg er rigtig stolt af
vores klub. I år vil vi dog prøve at gi den en ekstra skalle omkring vores stævner. Det er trods alt
dem der bringer penge i kassen. Som vi så kan bruge på at gøre faciliteterne ekstra lækre for vores
medlemmer.
Jeg tror de fleste af os efterhånden har lært at bruge DRF´s nye portal. Jeg ved dog at der stadig er
nogle få stykker der stadig har problemer. Den er heller ikke nem at bruge. Og så, synes jeg selv, at
den er ekstrem langsom. Men glem alt om den nye portal. DRF har nemlig igen i år, besluttet at
starte en ny portal, som efter planerne skulle opstarte i april i år, så fat mod venner, vi får sørme
en ny portal vi igen, skal lære at bruge. Vi må så håbe den er nemmere og hurtigere end den vi
havde sidste år, og hvis i får problemer er i selvfølgelig velkommen til at ringe til os, så vil vi prøve
at hjælpe jer så godt vi kan.

Vi har i 2012 været nødsaget til at bytte lidt rundt på rollerne. Josephine som først var sekretær.
Fandt opgaven med den nye portal for stor. Hvad der jo er forståeligt nok. Jeg er glad for det ikke
er mig der sidder med den opgave. Vi gamle kunne jo heller ikke hjælpe ret meget. Da det hele jo
også var nyt for os. I stedet kastede hun sig over opgaven som kiosk bestyrer sammen med hendes
mand Niels. Og det er vi meget taknemlige for, da vi jo ikke havde nogle på den post. Desværre har
de meldt fra i år. Pga. af Josephines nye arbejdssituation. Jeg håber dog vi finder en værdig afløser.
Nanna synes vist hun havde en masse tid til overs, så hun kastede sig over opgaven som sekretær
og fik sat sig ind i den nye portal. Jeg ved det er et stort arbejde. Når noget er helt nyt. Og aldrig
kører optimalt fra starten, og der heller ikke er meget hjælp at hente fra os andre. Men på trods af
det har Nanna dog valgt at tage opgaven endnu et år. Med endnu en ny portal. jeg håber så for
Nanna at den nye portal kører nemmere end den DRF valgte sidste år.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle de hjælpere, som har hjulpet i klubben i år. Uden jer var der
ingen klub.

