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Endelig kan vi holde vores generalforsamling. 2020 har været et meget anderledes år 
med mange udfordringer grundet COVID-19 pandemien. Heldigvis lykkedes det at 
afholde en stor del af vores planlagte arrangementer med gode rideture og hyggeligt 
socialt samvær. 
 
Rideture 
Vi startede sæsonen 2020 med en fastelavnstur til Bindebalde Købmands gård, hvor 
vi efter ridning sluttede af med kaffe og kage. Det er blevet en hyggelig tradition. 
Fra slut marts og frem til 1. oktober havde vi en ugentlig hverdags aftentur og i 
mange weekender en tur lørdag eller søndag. 
Vi har været nye steder og der har været en god tilslutning til turene. Kun få er blevet 
aflyst.  
Det er dejligt, at komme ud at se og opleve nye steder. Man forundres, hver gang 
over hvor mange forskellig artede og smukke rideområder vi har.  
En stor tak til aktivitetsudvalget for arbejdet med aktivitetskalenderen og til guiderne 
på turene. 
 
Undervisning 
Der var planlagt 2 kurser med Mette Koefoed, som skulle foregå på Grydegård 
Islændercenter.  
Grundet COVID19 blev det nødvendigt at aflyse kurset i foråret. Deltagerne blev 
flyttet til kurset i efteråret, som vi heldigvis kunne gennemføre. 
Der er god tilslutning og gode tilbagemeldinger på kurserne. 
 
Weekendophold 
Denne gang var vi 14 deltagere i Rold Skov og Rebild Bakker. 
Hestene var indkvarteret på Safari Camping. Rytterne kunne vælge indkvartering i en 
hytte samme sted eller på Comwell Rebild Bakker, som ligger 10 minutters gang fra 
hestefoldene. 
De fleste af deltagerne valgte at bo på Comwell. Det var ren forkælelse uden pligter. 
En erfaren lokal guide sørgede for, at give os nogle dejlige ture i området. Vi red på 
stier, som vi aldrig selv havde fundet. 
Det var som altid en rigtig hyggelig weekend med gode rideture. Eneste lille minus 
var, at det var lidt sværere at finde et sted efter aftensmaden, hvor vi kunne være 
sammen. 
Mange tak til Leif og Ditte for at arrangere weekendturen og sørge for at servere 
frokost begge dage. 
 



DI orientering 
Forårets klubkomitemøde i marts måned blev Corona aflyst.  
Ved efterårets klubmøde, som blev afholdt i september i Vissenbjerghallen, deltog 
Ditte og Lone.  
Der var kun 9 ud af ca. 60 klubber repræsenteret. Noget som også blev taget op på 
mødet. Flere deltagere spurgte ind til, hvorfor der ikke var flere klubber repræsenteret 
og om det evt. skyldes at mange klubber og bredderyttere ikke længere ser DI, som 
en forening de kan bruge til noget. DI blev beskyldt for primært at være en forening 
for avlere og konkurrenceryttere. 
 
På mødet blev en sammenlægning af klubkomiteen og Natur- og breddekomiteen 
også diskuteret. Der var ingen konklusion. 
 
Rune Hansen, formand for avlskomiteen holdt et indlæg om deres arbejde og om de 
nye regler for kåring og Blub. Vi fik også en gennemgang af generne for pas og tølt, 
det var både spændende og interessant.   
  
Sekretariatsleder Kristiane Klint fortalte om Hegning af naturområder til fordel for 
biodiversitet og de ulemper det giver for brugerne. Naturkomiteen og Dansk Ride- 
forbund gør sammen med Friluftsrådet et stort arbejde for, at vi stadig kan have gode 
ridemuligheder i områderne. 
 
Alt i alt var det et godt og oplysende møde. 
  
DI fik en ny formand Sus ved den virtuelle generalforsamling d.30. januar 2021. 
 
Diverse og afslutning 
Julefrokosten blev Corona aflyst og æselgrimen kunne ikke uddeles. Derfor uddeles 
æselgrimen senere i dag. 
 
Fengur fik mange nye medlemmer i 2020, hvor vi var oppe på 60 medlemmer. I 2021 
er der sket et fald, så vi pt. kun er 50 betalende medlemmer. Om det skyldes Corona 
eller andet vides ikke. Vi har stadig en god økonomi, men det er nødvendigt, at vi 
holder øje med udgifterne og vurdere fra gang til gang, hvad vi giver tilskud til. 
 
Ditte Mølholm og Robert Thrane har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i 
Fengur. Ligeledes har Anneli valgt ikke at genopstille som suppleant. 
Den resterende bestyrelse vil gerne takke alle 3 for deres indsats gennem årerne. 
 
Vi i bestyrelsen ser frem til det nye år. Vi glæder os til alle de gode rideture og hygge 
stunder, vi skal have med vores dejlige heste og med hinanden. 


