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Generalforsamling 2018 – formandens beretning for året 2017 
Bestyrelsen fortsatte efter Torben Paulins afgang med undertegnede som ny formand som eneste 
ændring efter generalforsamlingen afholdt den 22. marts 2017. 
 
Med udgangen af 2017 var der cirka 140 medlemmer i klubben og vi har i 2017 måttet oprette en 
venteliste til vores trækhold, da vi af hensyn til vores elevponyer, undervisere og pres på vores faciliteter 
ikke kan tage flere elever ind. 
 
Udskiftning i elevheste?? Vi har i 2017 fået et par nye elevponyer som har løftet opgaven fint. Nogle af 
hestene er mere efterspurgte end andre men de supplerer hinanden godt, og efterhånden er de fordelt 
rigtig godt. Man har i bestyrelsen besluttet at satse på Elevskolen – det er det vi er gode til,  så man vil 
fremadrettet satse på ponyer og kun et par små heste som kan bruges både af børn og voksne.   
 
Den helt store begivenhed på JORK i 2017 var jubilæumsfesten den 10. juni, hvor JORK fyldte 40 år. 
Dagen bød på en række opvisninger i forskellige discipliner, en kagekonkurrence, pony games konkur-
rence, JORK games, en rodeotyr. Dagen sluttede med fællesspisning, hvor der var dækket op i ridehal-
len. En stor tak til alle dem der deltog og gjorde dagen til den festdag vi havde håbet på og ikke mindst 
en kæmpe tak til aktivitetsgruppen, som stod for planlægning og gennemførelse af arrangementet. 
 
Primært på grund af jubilæumsfesten blev det ikke til en ridelejr i 2017 – noget vi forventer vender 
tilbage her i 2018. Hvor vi dog skal have hjæp både til planlægning og gennemførelse af en ridelejr over 
en weekend før sommerferien. Meld ind til Birte hvis du er interesseret i at give en hånd med, så vil i 
blive samlet til et ”opstartsmøde.” 
 
På stævnesiden blev det til elevstævner i foråret den 6. maj og i efteråret den 30. september og et 
enkelt D-stævne i efteråret den 16+17. september, da vi desværre ikke kunne få en dato der passede fra 
rideforbundet til et D-stævne i foråret. 
 
D-stævnet blev i øvrigt afviklet på vore nyrenoverede udendørs ridebane, som var intet mindre end 
fantastisk til trods for, at det havde regnet og regnet i tiden op til stævnet og mange andre baner rundt 
omkring stort set var ubrugelige! 
 
Igen i år deltog JORK til landsfinalerne i breddeaktiviteter på Vilhelmsborg den 23-25. juni, hvor vi deltog 
i ponygames og Kvadrille efter vi havde kvalificeret os via en række kvalifikationsstævner. Alle kæmpede 
bravt og til alles overraskelse blev det til en flot 3 plads for kyllinge kvadrillen (ud af 8 hold)  
 
Af andre JORK-aktiviteter i 2017 skal nævnes: 
 

 Fastelavn på JORK den 19. februar med optog og tøndeslagning 
 Arbejdsdag den 16. april, hvor vi fik gjort et indhug i listen over ting der skal laves på JORK 
 Islænderturen på Rømø den 14. oktober med deltagelse af ?? medlemmer 
 Julearrangementet den 18. november med 56 starter og en veloplagt julemand og hans kone 
 En række pony games turneringer i løbet af foråret 
 Deltagelse i sportsfesten i Jordrup med nogle af vore ponyer 
 Et firmaarrangement hos Technos i Vamdrup 
 Nedvaskning og kalkning af elevstalden i sommerperioden 
 Salg af lodsedler, som gav ca. 3000,00 kr. et godt tilskud til foderhække på foldene 
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2017 blev også året, hvor JORK fik Mobilepay og vi fik adgang til at bestille nyt klubtøj hos Sportigan i 
Egtved. 
 
Vi har i 2017 generhvervet vore certificeringer hos DRF i organisation, sikkerhed, rideskole, D-stævne og 
Bredde. 
 
Klubbens økonomi har året igennem set fornuftig ud om end udgifterne til husleje, spåner osv. kun går 
én vej og det er op. Renoveret af dressurbanen blev en dyr fonøjelse trods vi ikke tog den dyre løsning 
løb det op i ca. 70.000,00, men resultatet er blevet rigtig godt.  
 
JORK’s lejemål løber frem til udgangen af 2020 og udlejeren har udtrykt interesse i, at forlænge 
lejemålet yderligere. Det er dog ingen hemmelighed, at faciliteterne er slidte og at det ville være skønt, 
hvis der var et alternativ med bedre faciliteter. Bestyrelsen har i 2017 overvejet mulighederne for bla. 
tilskud fra fonde, men tilskuddene er primært rettet mod aktiviteter og nye projekter og ikke til 
vedligehold og drift. 
 
Som afslutning vil jeg gerne sige en stor tak til den øvrige bestyrelse, alle undervisere, fodermestre, 
weekendvagter, udlukkere og alle andre, der bruger en del af deres fritid på JORK og bidrager at gøre 
JORK til det fantastiske sted det er. Tak til eleverne og deres forældre som gør at JORK eksisterer. 
 
 
Jordrup den 13. marts 2018 
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