Vindinger Rideklub, GF 25. Marts 2021

Formandens Beretning
Som formand skal jeg nu aflægge min første beretning. Det bliver ikke nogen lang
beretning idet jeg kun har været formand siden 25. November. Dog har jeg været
med i bestyrelsen siden 9. september, om end det var en lidt turbulent begyndelse –
kan jeg da berette hvad vi havde gang i frem til 25. nov. hvor jeg på EGF overtog
formandsskabet.
I tiden efter den ordinære GF var der en del postyr omkring hvorvidt de nye
bestyrelsesmedlemmer overhovedet var berettiget til at sidde i bestyrelsen. Efter
samråd med DRF lå det fast, at der ikke var nogen procedurefejl og bestyrelsen
kunne fortsætte sit virke. Den 2. oktober besluttede tidligere formand at trække sig
fra bestyrelsen. Det medførte at resten af den ”gamle” bestyrelse besluttede at de
ville trække sig på EGF. Vi sad nu som en komplet ny bestyrelse uden egentligt
kendskab til hvad der var foregået hidtil og uden adgang til bank eller øvrige
systemer. Det lykkedes os ikke at få en aftale om overlevering i stand og helt frem til
februar har vi måttet trække på Lenas goodwill, for at hjælpe os med at sende mail
ud og tjekke op på restancer. Tusind tak til Lena for den store hjælp, den har været
meget værdsat. I forhold til økonomien arbejdede vi i blinde til godt ind i januar hvor
vi endelig fik adgang til banken. Vi havde indført udgiftsstop og efterfølgende er
økonomien kigget i krogene for at optimere, så pengene ikke fosser ud. Vi skal bruge
vores penge forsvarligt, så vi kan komme af med vores trecifrede underskuds beløb.
Det tror vi på kan lykkes allerede i indeværende år. Vi har mistet en del indtægter
under COVID-19 men vi har været aktive i at søge alle de Corona puljer vi har kunnet
finde, for at sikre økonomien og vi arbejder fortsat med at søge Corona puljer. At vi
får styr på økonomien er en forudsætning for, at vi kan skabe vækst og forbedringer.
Der er lagt et budget og det ser ud til, at vi for første gang i en årrække kan øjne et
lille overskud til opsparing.
I 2020 var der ikke bogført nogen bilag. Der lå således en kæmpe opgave foran os.
Vores kasser kastede sig ud i opgaven, da de sidste bilag blev overleveret i januar.
Bestyrelsen besluttede, eftersom regnskabet for 2019 ikke blev godkendt på GF og
regnskabet for 2020 ikke var vores, og vi i bestyrelsen ikke havde føling med hvad de
forskellige indtægter/udgifter/skatter og momser indeholdt, at regnskabet skulle
revideres af en autoriseret revisor, så vi kunne få en professionel påtegning. Kun på
denne måde ville vi være i stand til at rette op på eventuelle fejl og mangler.

Tidsrummet fra EGF og til nu har budt på beslutninger, som har krævet nøje
overvejelser. Vi har rådført hos DRF og dansk erhverv om, hvordan vi har skulle
forholde os. Senest har vi søgt hjælp hos myndighederne. Alt sammen med klubbens
bedste for øje. Mere herom under økonomisk beretning.
Tiden siden EGF har været nogle hårde måneder. I december måtte vi lukke
elevskolen ned, da forsamlingsforbuddet blev sænket til 10 personer. Heldigvis
kunne parterne stadig komme, og heldigvis nåede vi at gennemføre vores juleridt
gennem Vindinge, dog uden ophold på gårdene. Billedet ændrede sig lige efter nytår
hvor forsamlingsforbuddet blev sænket til 5 personer. Det var en rigtig ærgerlig
udvikling, elevskolen skulle fortsat holdes lukket og parterne fulgte nu med i
kølvandet. Vi var løbende i dialog med DRF, Corona-hotline samt Politiet for at sikre
os, at vi overholdt og forstod restriktionerne på ret vis, var der mon et smuthul, men
nej, der var desværre ikke noget at gøre.
Det betød ekstra arbejde med alle elevhestene og privat opstalderne måtte indfinde
sig under svære kår med tidsskemaer og ekstra mugearbejde hos elevhestene. Det
var et puslespil at få plads til 19 timeslots pr. dag, samtidig med at personalet også
skulle være der. Vi mærkede at tolerancetærsklen var nedadgående og følelsen af at
alt var ”op ad bakke” ramte os. Engang i mellem savnede vi lidt forståelse og
klubånd og lidt mindre knurren i krogene. På den anden side forstod vi også godt
alle de frustrationer der fulgte med, både fra opstalderne og fra parterne der ikke
måtte komme i stalden.
Elevskolen og parterne har modtaget online undervisning under nedlukningen.
Samtidig har der været konkurrencer samt video undervisning i tandrensning af
dyrlægen og smeden har vist hvordan man giver en hest sko på. Staldmama har
været flittig med sine små hilsner på Facebook fra hestene. Tak fordi I har holdt ud
alle sammen – det har været hårdt men forhåbentlig går det den rigtige vej fra nu af.
Elevskolen er startet op og alle hestene er begyndt at komme tilbage i deres
almindelige form igen. Det har foregået stille og roligt, elevskolen har lært hvordan
man starter op med genoptræning af heste. Forsamlingsforbuddet idendørs
betyder, at der må kun sadles op/af udenfor, det går rigtig fint og der rides ude i al
slags vejr, med godt humør, det er virkelig sejt. Der summer atter af liv, unge
mennesker og barnelatter på området. Det er dejligt. Det har været meget savnet.
For at bøde lidt på de tabte ridetimer har vores daglige leder arrangeret en del sjove
og spændende ”gratis” engagementer med teori, for elevskolen. Det løber af stablen
i påskeugen.

Vi har ventelister på børn til rideskolen og der er allerede kommet tilmeldinger til
årets ridelejr.
Der er tilmeldt 2 hold i DRF’s elevcup. Det er en holdkonkurrence mellem tilmeldte
rideklubber og et hold består af 2 under 12 år og 2 op til 16 år. Der rides i LD og LC
og man må ikke have reddet stævner i højere klasser hvis man deltager i CUPen. Der
kommer info ud pr. mail, pt. er projektet CORONA ramt.
Forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer og selvom det stadig kun er
udendørs, giver det os så mange flere muligheder. Vores stævner i løbet af året ser
nu ud til at kunne blive gennemført. Mere herom fra stævneudvalgets beretning.
RKV har 45-års jubilæum i år. Det håber vi på at kunne markere med en form for
event i løbet af sommeren. Vi har opfordret alle til at poste gamle billeder på
Facebook og det er der kommet rigtig mange sjove og søde små noter ud af. Vi har
gemt dem alle og planen er at vi vil lave en lille jubilæumsbog hvori de skal indgå
sammen med alt hvad der ellers sker i årets løb. Håber alle vil bidrage med masser
af billeder fra vores dagligdag og de arrangementer vi forhåbentlig kommer til at
afvikle. Der er også igangsat en brainstormings konkurrence. Alle der har lyst må
meget gerne komme med et bud på, hvordan et jubilæumslogo kan se ud – så
kombinerer vi et logo ud fra resultaterne af de indsendte forslag. Deadline er søndag
28. marts så du kan sagtens nå at være med. Se opslaget på Facebook.
Der er opsat en forslags-/spørgsmålskasse i stalden. Der har allerede været mellem
7-10 forslag i kassen hvoraf de fleste er taget til efterretning og udført. Sidst er der
et ønske om en ”glemmekasse”. Denne er under udvikling og forventes opsat inden
påske.
Vores vaskemaskine er gået i stykker og kan ikke repareres. Bestyrelsen har
besluttet at vi først kigger på den ny industrivaskemaskine når den nye stald står
klar. Indtil da har vi fået tilbudt en brugt vaskemaskine af et medlem.
Ud over håndtering af COVID-19 som har fyldt rigtig meget, har det været et par
hårde måneder for bestyrelsen. Vi har arbejdet på alle mulige og umulige
tidspunkter af døgnet for at få sat alt i system, vi er ikke helt i mål men rigtig godt på
vej.
I skrivende stund arbejdes der på færdiggørelse af en APV, sikkerhed generelt,
indførelse af førstehjælpskursus samt en brand og beredskabsplan for de ansatte.

Bestyrelsen har udarbejdet en forretningsorden, retningslinjer for god ledelse samt
nye arbejdskontrakter til personalet, opstaldning, udlejning mm er også revideret og
vores nye hjemmeside er meget tæt på at gå i luften. Alle opstalderne er registreret,
de værste børnesygdomme er tilrettet og i løbet af kort tid vil alle parter og
elevskolen skulle ind og registrere sig. Det er et super brugervenligt system og vi
håber I vil tage godt imod det og gøre brug af det. Alle nyheder og alt hvad der
kommer til at foregå i klubben vil kunne findes her. Har I ikke allerede været inde og
kigge så kan i gøre det på vindingerideklub.dk
I januar indførtes brug af sikkerhedsgodkendt ridehjelm ved ind og udluk for
ungarbejdere under 18 år. Det resulterede i lidt nedadvendte mundvige til at starte
med, men de vender heldigvis alle den rigtige vej igen. Tak til alle jer. Samtidig blev
det af sikkerhedsmæssige årsager indført, at der altid skal være 2 på vagt sammen
om eftermiddagen.
Vi vægtet også højt at der passes på vores fastansatte og har øje på deres fysiske
arbejdsforhold. De har stået i en kedelig situation uden hjælp af maskiner til at
udføre det tunge arbejde. Derfor sprang vi til da vi fik et super godt tilbud på leasing
af en Minilæsser. Nu skal vores personale ikke længere kastes ud i utilsigtet hårdt
arbejde som flytning af halmballer, kører vand på folde med trillebør, være
afhængig af om nabogården kan træde til osv. og samtidig sparer vi penge på denne
løsning. De kan nu selv udføre de daglige gøremål, uden at være afhængige af hjælp
udefra. Minilæsseren er forsynet med diverse redskaber – en ganske u-unværlig lille
sag for en rideskole.
I 2020 var vi glade for at kunne honorere vores ansatte med en dejlig julekurv
sponsoreret af købmanden i Vindinge og vores daglige leder fik en godkendt
ridehjelm med sponsorat fra Optihorse.
Daglig leder har desuden fået en arbejdstelefon som skal bruges fremover –
nummeret er 42 22 17 02.
Der er indhentet tilbud på udbedring af løbegangene, det er meget bekosteligt, vi
går i gang med at søge sponsorater til hjælp til finansiering.
Vi havde en drøm om indførelse af mere sikkerhed for vores unge – det har givet lidt
turmult og det er helt forståeligt. Der findes regler og alverdens love, oveni købet
nogen der ikke giver mening, og andre der er komplet umulige at forstå, og så er der
dem, vi på ingen måde kan overholde. Vi i bestyrelsen gør det bedste vi kan, vi lytter
og tager ved lære og vi er villige til dialog. Den 1. marts holdt vi således dialog møde

angående hvilke sikkerhedsregler vi skal have indført. Mere end 35 medlemmer var
til stede under hele eller dele af online-mødet. Bestyrelsen arbejder videre frem
mod beslutning og implementering vedr. sikkerhedsregler, som har bred opbakning
blandt medlemmerne. Det blev besluttet at der skal indkaldes til nyt medlemsmøde
efter generalforsamlingen der omhandler de opdaterede sikkerhedsregler der blev
beslutte på dialogmødet.
Efter GF i sept. hvor Staldmama kom med en super ide om et optog blev der sat
gang i projekt aktivisme. Der blev hevet i alle de kontakter vi kunne og både
politikere og pressen blev inviteret ud på gården. Vi fik fat i nogle af de lokale
politikere og det satte gang i det hele. Vores indsats medførte at budgettet blev
genåbnet.
Aktivismedemonstrationen til Rådhuset gik over al forventning. Den var planlagt til
mandag men et par dage før fik vi et fif om, at byrådsmødet var flyttet til søndag.
Heldigt for os, det betød at endnu flere kunne deltage – vi var ca. 100
børn/unge/heste – helt fantastisk og endnu engang kæmpe tak til jer alle.
Sideløbende havde vi startet en underskriftsindsamling – Hjælp os at redde Vindinge
Rideklub – det gav flere en 1000 underskrifter som blev overrakt til borgmesteren
på Rådhuset. Efter vores optog var det så bare at vente, vente, vente.
Byrådets endelig beslutning om godkendelse faldt samme aften som vi havde EGF
og glæden var stor da de ringede og fortalte at vores nye stald var bevilget og
budgettet rykket frem.
COVID-19 situationen sinkede vores opstartsmøde med kommunen som skulle have
været i beg. af januar. I februar besluttede vi at holde det virtuelt så vi kunne
komme i gang. Hedehusgården, Vestegnen, HIRK og ROR åbnede deres stalde op for
os og gav en super rundvisning med masser af gode råd og nyttig information om
hvad vi skulle være opmærksomme på ved byggeriet. De var meget gæstfrie og vi
blev klædt god på til vores mødet med kommunen. Vores budget er delt over 2 år.
7mill i 2021 og ½ mill i 2022. Det betyder at staldbyggeriet først står endeligt klar
engang i januar. Nedrivningen starter i september hvor vores heste flytter i teltstald.
Staldene placeres på dressurbanen hvor der er mest læ og bedst mulighed for
opsyn. Der ligger to tilbud på opstaldning, begge er afleveret til kommunen som
tager stilling til hvem der får opgaven.
Der er blevet tegnet og fortalt en del, samt været god dialog med arkitekten om,
hvordan alt kan placeres bedst muligt så krav og ønsker opfyldes. Arkitekten er selv
mangeårig rytter og har haft en finger med i bla. ROR og HIRKs byggeri. I torsdags

havde vi endnu et møde med kommunen ude på gården hvor vi kiggede faciliteterne
igennem. Efterfølgende sendte arkitekten udkast til placering af bygningerne. Denne
er nu videresendt til myndighederne til forhåndsgodkendelse.
Indtil videre er stalden på ideplan men tanken er en lang bygning med ophold i
midten til strigleplads, vaskeplads, saddelrum, foderrum, rum til wrap/halm og
teknikrum. Boksene bliver fortrinsvis 3,5x3,5 så vi ikke kommer til at stå i en
situation hvor vi har en tom pony boks der ikke kan udlejes. I midtersektionen
undersøges om økonomien kan bære at der kommer et loft over – det vil være
ideelt til opbevaring af rideskolehestenes dækkener samt evt. ekstra skabe til
pensionærer, også til opbevaring. Der kommer udhæng på bygningen hvor laden er i
dag, her skal der være toiletter/bad samt opvarmet rytterstue med udtag til vand så
der kan laves lille køkken og et lille kontor. Der inddrages en stribe af gårdspladsen
til terrasse med udgang fra rytterstuen. Alt dette hører i nærmere om hen ad vejen
og vi vil gerne høre jeres ideer, så vi kan få vendt alt og bygget vores ønske stald,
selvfølgelig såfremt det holdes inden for økonomien.
For enden af stalden vil der kunne bygges en lille ridehal – det bliver dog for egen
regning, idet det ikke er med i kommunens budget. Vi skal i gang med at søge
sponsorater / fonde – lige nu er vi ved at undersøge hvad der findes af midlertidige
løsninger.
Til sidst vil jeg sige tak for samarbejdet til mine bestyrelseskollegaer, personalet i
stalden, vores dygtige og engagerede undervisere, til stævne- og støtteudvalgene og
alle vores andre engagerede medlemmer samt nabogården for godt samarbejde. I
gør alle et kæmpe arbejde. Uden jer ingen klub.

25. marts 2021

Fremtidsvisioner:
At få lavet vores løbegange til foldene så de er tørre og uden tyk mudder.
Gennemsyn og renovering af bund i ridehuset
Opretning af Rævebanen
Udjævning af springbanen
Indkøb af flere elevheste – når ny stald står klar
Opførelse af nyt lille ridehus

RKV Generalforsamling
Online møde

24. Marts 2021
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Inden vi starter
Mange har prøvet onlinemøder, men vi tager den lige igen ☺

Slå kamera til når du taler
Sluk mikrofon, når du ikke taler

Har du spørgsmål/kommentar, så rejs hånd
eller skriv i chat
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Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen indstiller Arno Gormsen fra DRF som dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning

4. Kasseren foreligger regnskab for 2020
5. Beretning fra udvalgene
6. Kontingentfastsættelse for 2022
7. Orientering om budgettet for 2021
8. Behandling af indkomne forslag

9. Valg af 2 juniorrepræsentanter samt 1 suppleant
10. Valg af bestyrelse, flg er på valg:
• Formand Susanne Bøgh, modtager genvalg
• Best.medlem Morten Ejaas, modtager genvalg
• Best.medlem Katrine Nielsen, modtager genvalg
• Suppleant Vanessa Graarup, modtager genvalg
• Suppleant, ledig

• Revisor Jens Kløcker, modtager genvalg
11. Evt.
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Beretning
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Juletur
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Opstart
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Åben elevdag
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Du kan stadig nå det…
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Lille udpluk til
bogen…

RKV Generalforsamling_24. marts 2021

RKV Generalforsamling_24. marts 2021

Minilæsser
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Julegratiale
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Ny Stald
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Økonomisk beretning 2020
Til start:
•

•

Jeg blev valgt ind som kasser på den ekstraordinære generalforsamling, hvorefter jeg fik
overdraget en mappe med bilag hvor det fremgik at der ikke var blevet bogført et eneste
bilag i 2020 endnu. Den fulde overdragelse skete først i midten af januar 2021. Efter
overdragelsen startede vi ud med at få styr på gamle fakturaer og udlæg som var ubetalte,
til en sum svarende på DKK 162.500. (Er ikke indregnet som en del af regnskabet for 2020,
da vi først har modtaget ubetalte fakturaer senere)
Jeg har heller ikke haft indflydelse på, hvad der er blevet betalt af regninger eller udlæg i
slutningen af 2020, da jeg ikke har haft adgang til banken. Dokumenter som skulle bruges
til banken, blev ikke sendt som det var aftalt.

Gennemgang af regnskab:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

For året 2020 er der realiseret et underskud på DKK -111.243.
Omsætningen er faldet med 9 % i forhold til 2019, det skyldes bl.a. Covid-19 og færre
afholdelser af stævner i årets løb.
De variable omkostninger er faldet med 36 % i forhold til 2019 og det sker på baggrund af
at vores daglige leder, Stacie, har været skarp og dygtig til at holde øje med forbruget af
bl.a. foder, wrap og strøelse.
Personaleomkostninger er steget, da vi nu har 2 fastansatte og det har der ikke tidligere
været.
Gebyrer i regnskabet udgør DKK 5.000 og ud af det fulde beløb udgør rykkergebyr DKK
2.000
Som det fremgår i noterne er der en del konti med en saldo på DKK 0 i både 2020 og 2019, i
tidligere bogføring har man samlet mange udgifter under samme konti. Vi i bestyrelsen vil
gerne skabe mere gennemsigtighed i regnskabet, derfor har vi valgt at skille en del af disse
konti ad således at der skabes et bedre indblik i økonomien.
I aktiverne er der en post som hedder udokumenterede udlæg, her har bestyrelsen valgt
ikke at udgiftsføre udgiften før vi har bilagene så vi overholder bogføringsloven.
Klubben havde kun DKK 31.599 stående i banken pr. 31/12 2020
Anden langfristet gæld består af indefrosne feriepenge samt kortfristede gældsforpligtelser
som leverandører, A-skat mv.

Forhold der skal belyses:
•

Revisoren gør i sin påtegning opmærksom på at bogføringsloven ikke er overholdt, da der
mangler en stor mængde bilag. Det har ikke været muligt at skaffe nævnte bilag, ej heller

•

•

•

•

•

ved henvendelse hos tidligere kasser. Fremadrettet bliver alle bilag gemt online direkte i
regnskabet og der er sat procedurer op for, hvordan yderligere dokumentation bliver gemt.
Revisoren gør ligeledes opmærksom på, at momslovgivningen ikke er overholdt. Der skal
tages moms af cafeindtægter og udgifter, da der skal være moms på salg af varer. I
forbindelse med overdragelsen blev der oplyst at klubben kun tager moms af opstaldning
og hertil relaterede udgifter. Der blev forespurgt om der ikke var andet der skulle tages
moms af og dette blev afvist, da man aldrig før havde taget moms af andet. Det vil vi i
bestyrelsen gerne rette op på, så vi overholder momslovgivningen og regnskabet dermed
vil blive mere retvisende.
Tidligere års revisor har nævnt at der i regnskabet har været udokumenterede udlæg, vi i
bestyrelsen har gennemgået tidligere regnskab og har set på disse udokumenterede udlæg.
Udokumenterede udlæg vedrørte ikke et par mindre beløb som det er blevet forelagt på
den ekstraordinære generalforsamling 2020. Der er udokumenterede udlæg på ca. DKK
72.000. Bestyrelsen har set sig nødsaget til at få professionel hjælp til udredelsen af dette.
Der har igennem 2020 ikke været sparet penge op til bl.a. vedligeholdelse af ridehal,
ridehalsinventar, rideskoleheste, folde mv. og det er desværre forekommet en enkelt gang
at der heller ikke har været penge på kontoen til udbetaling af løn. Der bliver nu løbende
lagt penge til side, så rideklubben har penge i tilfælde af uforudsete omkostninger eller til
vedligeholdelse, herunder nye heste til rideskolen.
Udlæg bliver kun udbetalt såfremt der kan forevises gyldig dokumentation – kasseren
afviser alle udlæg, der ikke lever op til bogføringsloven og beder om korrekt
dokumentation.
Samtidig skal det nævnes at der ikke som tidligere foreligger eneprokura, da alle regninger
og udlæg nu skal godkendes af to i banken, i dette tilfælde kasser og formand. På denne
måde opnår rideklubben funktionsadskillelse.

Bilag 3_regnskab
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Telefon: +45 47 31 70 00
CVR: DK 86 14 10 19
Bank: 6493 2024660
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1. januar 2020 - 31. december 2020
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Den 24. marts 2021
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VINDINGE RIDEKLUB

Selskabsoplysninger

Selskab
VINDINGE RIDEKLUB
Mosestykket 21
4000 Roskilde
CVR-nummer:

71934012

Regnskabsperiode:

1. januar 2020 - 31. december 2020

Bestyrelse
Susanne Dilling Bøgh, formand
Anni Busk Sørensen, næstformand
Pernille Mastek, kasserer
Jakob Holtoug Bjældager
Morten Falck Ejaas
Pernille Kaudi
Katrine Nielsen

Revisor
Dansk Revision Frederikssund
Registreret revisionsanpartsselskab
Havnegade 4
3600 Frederikssund
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VINDINGE RIDEKLUB

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2020 - 31. december 2020 for VINDINGE
RIDEKLUB.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31.
december 2020.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Vindinge, 17. marts 2021

Bestyrelsen:
Susanne Dilling Bøgh, formand

Anni Busk Sørensen, næstformand

Pernille Mastek, kasserer

Jakob Holtoug Bjældager

Morten Falck Ejaas

Pernille Kaudi

Katrine Nielsen

Jeg har gennemgået og godkendt regnskabet som foreningsvalgt revisor

Vindinge, 17. marts 2021
Jens Kløcker
Revisor
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i VINDINGE RIDEKLUB
Konklusion med forbehold
Vi har revideret årsregnskabet for VINDINGE RIDEKLUB for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020,
der omfatter resultatopgørelse, balance noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i
"Grundlag for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020
- 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Grundlag for konklusion med forbehold
Foreningens bogholderi mangler bilag på væsentlige omkostninger, der især vedrører cafédrift og vedligeholdelse, hvorfor revision af de omkostninger ikke har været mulig. Vi tager derfor forbehold for hvorvidt omkostningerne er klassificeret korrekt og om de vedrører foreningens aktiviteter.
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav,
der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende
i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores
opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har ikke tidligere fået regnskabet revideret af en godkendt revisor. Vi skal fremhæve, at sammenligningstallene i årsregnskabet ikke er revideret af en godkendt revisor, som det også fremgår af regnskabet.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse
med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller
fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften;
at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at opløse foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation,
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af
sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil
afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl
og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under
revisionen. Herudover:
• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage
væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af
fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller
tilsidesættelse af intern kontrol.
• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten
af foreningens interne kontrol.
• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift
er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med
begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi
konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
• Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde,
at der gives et retvisende billede heraf.
Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering
Overtrædelse af bogføringsloven
Foreningen har efter vores vurdering ikke overholdt bogføringslovgivningens krav om opbevaring af regnskabsmateriale.
Overtrædelse momslovgivningen
Foreningen har i strid med momsloven indberettet urigtige momsangivelser til SKAT, hvorved ledelsen kan ifalde
ansvar.

Frederikssund, 17. marts 2021
Dansk Revision Frederikssund
Registreret revisionsanpartsselskab, CVR-nr. 86141019

Dorte Lodahl Krusaa
Partner, Registreret Revisor
mne12506
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Note

Resultatopgørelse

2020

2019

DKK

1.000 DKK

Perioden 1. januar - 31. december
1

Nettoomsætning

2
3

Ikke revideret

1.881.109

2.060

Variable omkostninger

-795.192

-1.248

Andre eksterne omkostninger

-319.520

-351

Bruttofortjeneste

766.397

462

4

Personaleomkostninger

-797.033

-492

5

Afskrivninger, anlægsaktiver

-75.045

-77

-105.681

-107

-5.562

-6

-111.243

-114

Overført resultat

-111.243

-114

Resultatdisponering i alt

-111.243

-114

Resultat før finansielle poster
Finansielle omkostninger
Årets resultat

Forslag til resultatdisponering:
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Note

Balance

2020

2019

DKK

1.000 DKK

Aktiver pr. 31. december

Ikke revideret

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

133.212

208

Heste

142.849

53

Materielle anlægsaktiver

276.061

261

Deposita

0

1

Finansielle anlægsaktiver

0

1

276.061

262

Andre tilgodehavender

21.628

82

Tilgodehavender

21.628

82

Likvide beholdninger

31.599

35

Omsætningsaktiver i alt

53.227

117

329.288

380

Anlægsaktiver i alt
6

Aktiver i alt
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Note

Balance

2020

2019

DKK

1.000 DKK

Passiver pr. 31. december

7

8

Ikke revideret

Overført resultat

139.691

251

Egenkapital i alt

139.691

251

Anden gæld

46.497

0

Langfristede gældsforpligtelser

46.497

0

Anden gæld

143.100

129

Kortfristede gældsforpligtelser

143.100

129

Gældsforpligtelser i alt

189.597

129

Passiver i alt

329.288

380

9

Eventualforpligtelser

10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
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2020

2019

DKK

1.000 DKK

578.590
120.250
322.800
15.680
53.950
52.850
137.777
14.029
37.385
253.673
116.735
91.489
77.400
3.400
4.350
750

603
196
496
0
0
0
0
22
0
347
219
95
79
5
0
0

1.881.109

2.060

Spåner
Foder
Strøelse
Wrap/Hø
Smed
Dyrlæge
Mødding
Udstyr - egne heste
Øvrige udgifter heste
Springundervisning
Diverse stævneudgifter
Udgifter dommere
Rosetter og præmier
Cafeteria udgifter
Rengøringsartikler
Vedligeholdelse
Vægtafgift
Småanskaffelser ridehus
Forsikringer
Gebyr - brug af kommunale foreningslokaler
Vedligeholdelse folde og arealer
Udgifter til kørsel
Småanskaffelser
Udgifter til maskiner

0
81.518
78.495
184.080
85.894
57.822
42.963
3.800
3.774
23.850
0
21.657
42.945
70.695
801
42.745
1.080
1.726
20.808
0
5.274
6.250
2.435
16.581

11
369
156
0
88
54
45
13
0
0
214
0
0
160
0
59
0
30
2
46
0
0
0
0

Variable omkostninger i alt

795.192

1.248

Noter

1

Nettoomsætning
Undervisning
Kontingent
Opstaldning
Hø & Foder
Ridehuskort
Rideskoleparter
Bambora
Sponsorindtægter
Huslejetilskud
Andre tilskud
Startgebyr
Café m
Ridelejr
Trailerleje
Dækkenvask
Talentudvikling
Nettoomsætning i alt

2

Variable omkostninger
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2020

2019

DKK

1.000 DKK

Salgsfremmende omkostninger
Lokaleomkostninger
Administrationsomkostninger

5.625
210.612
103.282

0
229
122

Andre eksterne omkostninger i alt

319.520

351

Løn og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring
Øvrige personaleomkostninger

748.866
18.000
12.580
17.587

471
0
8
13

Personaleomkostninger i alt

797.033

492

Ridehus
Nedskrivning af heste
Folde og baner

42.055
0
32.990

33
11
33

Afskrivninger, anlægsaktiver i alt

75.045

77

Tilgodehavende feriepenge
Tilgodehavende sponsorat
Ikke dokumenterede udlæg

3.323
10.416
7.889

82
0
0

Andre tilgodehavender i alt

21.628

82

Indefrosset feriepenge

46.497

0

Anden gæld i alt

46.497

0

Skyldig moms
Skyldig A-skat mv.
Andre skyldige omkostninger

-23.286
90.039
76.347

-22
11
140

Anden gæld i alt

143.100

129

Noter

3

4

5

6

7

8

Andre eksterne omkostninger

Personaleomkostninger

Afskrivninger, anlægsaktiver

Andre tilgodehavender

Anden gæld

Anden gæld
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Noter

9

Eventualforpligtelser
Ingen.

10

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.
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2020

2019

DKK

1.000 DKK

VINDINGE RIDEKLUB

Anvendt regnskabspraksis

Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og
aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet,
og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv
rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag
samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af
finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været
indregnet i resultatopgørelsen.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning
Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted
inden regnskabsårets udgang.
Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold, administration samt lokaler m.v.
Variable omkostninger
Variable omkostninger omfatter forbruget af foder, halm, mødding m.v. der er medgået til årets nettoomsætning.
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Anvendt regnskabspraksis
Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale.
Finansielle indtægter og omkostninger
Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger mv.
Skat af årets resultat
Foreningen er ikke skattepligtig.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære
afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar
til at blive taget i brug.
Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning. Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.
Der indgår forventede brugstider og restværdier som følger:

Brugstid

Restværdi

Ridehusbund

5 år

0%

Folde og baner

5 år

0%

Der afskrives ikke på heste.
Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme
retningslinier som ejede aktiver.
Nedskrivning på anlægsaktiver
Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer
på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis
gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres
som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
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Anvendt regnskabspraksis
Deposita måles til kostpris.
Likvide beholdninger
Omfatter likvide beholdninger.
Gældsforpligtelser
Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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Vindinge Rideklub BUDGET 2021
BUDGETTERET FASTE INDTÆGTER 2021

pr. md.
pr. md.

pr år

pr. md.

pr år

6.800,00

81.600,00

Undervisning

48.200,00

578.400,00

BUDGETTERET FASTE UDGIFTER 2021
Foder

pr år
BUDGETTERET FASTE INDTÆGTER 2021

Strøelse

6.540,00

78.480,00

Kontingenter

10.416,00

125.000,00

Wrap/hø

15.300,00

183.600,00

Opstaldning

26.900,00

322.800,00

Smed

7.160,00

85.920,00

Hø og foder

1.300,00

15.600,00

Dyrlæge

4.500,00

54.000,00

Ridehuskort

4.500,00

54.000,00

Mødding

3.400,00

40.800,00

Rideskoleparter

4.400,00

52.800,00

2.500,00

30.000,00

Husleje tilskud

3.125,00

37.500,00

724,00

8.688,00

Andre tilskud

20.833,00

250.000,00

90,00

1.080,00

Tilskud marts DGI/DIF

3.166,00

38.000,00

Leasing Minilæsser

1.740,00

20,880,00

122.840,00

1.474.100,00

Forsikringer

1.750,00

21.000,00

Kontingent DRF

1.083,00

13.000,00

Kontintent RIU

155,00

1.870,00

Kontingent Distrikt 3 (er betalt)

308,00

3.696,00

El - Nesa (Ridehus mm)

3.000,00

36.000,00

Husleje Roskilde Kommune

2.333,00

27.998,00

Administrationsomkostninger (edb/software/kontor)

1.041,00

12.500,00

Øvrigt heste (fx sadelmager/udstyr)
Leje af sommerfolde Hedeland
Vægtafgift Trailer

Andre faste udgifter (medarbejdere)

Indtægter
BUDGET

pr. md.

pr år

Startgebyr stæver

7.000,00

84.000,00

Café mv.

5.500,00

66.000,00

Ridelejr

6.450,00

77.400,00

Sponsorindtægter

1.000,00

12.000,00

Indtægter budget

22.616,00

267.400,00

64.675,00

776.100,00

123.101,00

1.477.212,00

pr. md.

pr år

Ridelejr

2.000,00

24.000,00

Ridehushund/Rævebane/Springbane

8.000,00

96.000,00

KASSEBEHOLDNING 17/3/2021

Diverse små anskaffelser

1.000,00

12.000,00

Opsparing

+100.000,00

Stævneudgifter diverse

1.500,00

18.000,00

Pluskonto - drift

+110.000,00

Udgifter dommere

1.000,00

12.000,00

Sponsorkonto (øremærket hestevelfærd)

+17.466,00

666,00

8.000,00

Kassebeholdning 17/3/21

227.466,00

Vedligeholdelse

2.500,00

30.000,00

Café mv.

3.000,00

36.000,00

Udgifter
BUDGET

Rosetter og præmier (afsat 15.000 betalt til nu 7.000)

Udgifter til kørsel (baner/vand/hø-vand på fold)
Udgift budget

750,00

9.000,00

20.416,00

245.000,00

Af kendte ubetalte regninger fra regnskabet 2020 ligger fortsat:
Leje af traktor 6 mdr. 39.475,00. Diverse på rævebane/springbane 4.375,00 begge inkl. moms,
samt 7.500,00 ekskl. moms.
Klub modul ikke betalt i 2019/2020 xxxx
Udgifter til forsikringer forsøges reduceret ved samling i et selvskab.
El udgift skal undersøges om det kan reduceres.

NØGLETAL

Faste årligt

Årligt

Udgifter

1.477.212,00

245.000,00

1.722.212,00

Samlet

Indtægter

1.474.100,00

267.400,00

1.741.500,00

19.288,00

.

Minilæsser anskaffelsesbeløb 25.000,00 samt Revisionspåtegning af
regnskab 25.000,00 fratrukket Kassebeholdning medio marts.

Årets første 3 måneder har været præget af ubetalte regninger fra 2019 samt 2020.
Der ligger fortsat for ca 80.000 som vi håber at få afsluttet i løbet af kort tid.
Budgettet revideres hvert kvartal, næste gang i slut juni.
17. marts 2021

Difference

-50.000,00
177.466,00

Stævneudvalgs beretning

24. Marts 2021
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Beretning fra stævneudvalget 2020
• Tirsdags spring
• ”Fredags cup” (dressur)
• RKV Open (spring)
• VM for hold
• Derby klasser

•
•
•
•

”Store Hestedag” i dressur blev afholdt derhjemme
Elevskolestævner
Dressur VM for hold
Online ridt

• Desværre måtte vi også aflyse en del pga. Corona
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Beretning fra stævneudvalget 2020
Trods aflysninger fik vi afholdt:
- 11 stævner over 5 måneder (juni-december)
- 1 online ridt i december
- Havde samlet 1095 starter til disse stævner
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Beretning fra stævneudvalget 2020
Næsten nyt stævneudvalg fra oktober
Planer om afholdelse af stævner 2021:
• Online event
• Hverdags spring
• Fredags cup (dressur)
• RKV Open (spring)
• Hedelandsridtet (distance)
• Elevskolestævner
• Distriktsstævne (dressur)
• Dressur VM for hold
• Store Hestedag

Andre arrangementer 2021
• Informationsaften omkring
forskellige stævne-discipliner og
hvordan man kan hjælpe til de
forskellige stævner
• Online ridt i forbindelse med
Hedeladnsridtet
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Championater
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Championat 2020
D-Dressur Hest
1 Alma Bang Rasmussen

London Nexen

20

2 Caroline Skov Hansen

Maloja

16

3 Kamilla Sørensen

Horsebjergs Meadow

11

ABC & Int. Dressur Hest
1 Caroline Skov Hansen

Maloja

8

1 Alma Bang Rasmussen

London Nexen

8
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Championat 2020
D-Dressur Pony
1

Filipa Bang Rasmussen

Laibeks Fulton

60

2

Celina Kragh

Lyngvejens Kenzo

29

3

Ida Vang Holt

Kuli's Akena

28

ABC & Int. Dressur Pony
1

Filipa Bang Rasmussen

Laibeks Fulton

255

2

Liva Hyttel

Moglie

60

3

Amalie Johansen

Heart of Fire

20
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Championat 2020
D-Spring Hest
1

Pernille Kaudi

Gl. Hvarregårds Verona

7

1

Betina Stampe Piper

Cash Flow

7

1

Lea Kamper Frederiksen

Charlie Vibeholm

7

ABC & Int. Spring Hest
1

Ida Dyrbye Hersbøll

Dunhammergaards Mon Cheri

22

2

Henriette Stampe Ladegaard

Storbanks Darling

13

3

Kamilla Flemming Hansen

Carbon Ravneshave

1
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Championat 2020
D-Spring Pony
1

Kaya Schnell

Billy Boy

25

2

Angelina Bomgaard Glashøj

Catch Me If You Can

21

3

Emily Flintegaard Ehlert

Whos Spot On

12

ABC & Int. Spring Pony
1 Emily Flintegaard Ehlert
Whos Spot On
D-Rideskole

90

2

Angelina Bomgaard Glashøj

Catch Me If You Can

13

3

Caroline Stick

Lucay

11

D-Rideskole
1

Maja Goldmann 9
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Championat 2020
Heidi H. Olssons Mindeliste (int, A, B, C, D, E stævner)
1

Filipa Bang Rasmussen

Laibeks Fulton

315

2

Emily Flintegaard Ehlert

Whos Spot On

102

3

Liva Hyttel

Moglie

60

Heidi H. Olssons Mindeliste (int, A, B, C, stævner)
1

Filipa Bang Rasmussen

Laibeks Fulton

255

2

Emily Flintegaard Ehlert

Whos Spot On

90

3

Liva Hyttel

Moglie

60
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Championat 2020
Årets særlige indsats
Pernille Kaudi

Hun trådte til og hjalp rideklubben på et tidspunkt, hvor vi stod uden en ansat til at passe alle hestene
i stalden.
I første omgang var Pernille meget hjælpsom til at tage opgaver på frivillig basis og efterfølgende
sprang hun til, fra dag til dag, og varetog stald jobbet i 1½ måned midt i hendes læseferie, indtil vi fik
ansat en ny stald mamma.
Det betød tryghed for alle, der færdes på gården, at vide at hestene blev passet godt af Pernille og
ikke mindst var det en kæmpe lettelse for den daværende bestyrelse at vide at hestene blev passet, og
at vi ikke længere skulle tage fri fra eget arbejde for på skift at passe stalden. + rideskolevideoer og
ny hjemmeside.
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Championat 2020
Årets lorteopsamler
Anne Katrine Frost Bendorf
Hun er aldrig bleg for hjælpe med at samle
pærer op på bane og i ridehus.
Desuden er hun en lille super udmuger.
Fiona står i staldens reneste boks Og AK
fejer altid efter sig hvis hun drysser med
møg og halm.
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Championat 2020
Årets ponyforælder
Her har jeg ikke kun en, men hele 4 stk. Men jeg
betragter dem lidt som en gruppe.
Nemlig Daniel Vega, Bjarke Ibsen, Jacob Bjældager og
Jacob Apel Lylloff.
De har alle 4 både sammen, men også hver især bidraget
med utrolig mange praktiske opgaver. Lavet hegn på
folde, lys i stald og på vaskeplads, fikset dommertårnet,
lappet på vores gamle stald. Hjulpet af nu flere omgange
med genåbning for rideskoleparterne og sikkert meget
meget mere. De løser opgaver som er guld værd og som
vi alle er meget taknemmelige for. Desuden er de alle 4
utrolig imødekommende, siger aldrig nej til at give en
hjælpende hånd og så er de alle lune og hyggelige at
omgås.
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Championat 2020
Årets kammerat
Ida Holt
Ida er en utrolig sød og flittig pige som fra
dag et har passet rigtig godt ind i stalden.
Hun kan tale med alle, er super hjælpsom,
er altid i godt humør og er en rigtig god
kammerat. Ida er siden tiltrådt som
underviser for nybegyndere og det gør hun
også helt fantastisk og får utroligt meget ros
af eleverne og deres forældre.
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