Hillerød, 18. september 2017

Kære FAK medlemmer
Indledning
Der er fra flere medlemmer forståeligt nok, udtrykt ønske om status for klubbens tilhørsforhold og fremtid.
Indledningsvist vil bestyrelsen gerne henlede opmærksomheden på, at bestyrelsens arbejde sker på frivillig
basis, ved siden af ansættelsesforhold og familie. Endvidere har årets stævneudvalg været omfattet af
samme kreds som har besiddet bestyrelsesposterne siden generalforsamlingen i februar 2017, med flittig
og omfattende hjælp fra blandt andet Jens og Pia Lykkegaard fra Lundehøj.
Status for klubbens tilhørsforhold
Klubbens bestyrelse modtog den 6. september 2017 pr. mail fra Morten og Maiken C. Arendrup,
Hestevangs nye ejere, opsigelse af klubbens lejemål på Hestevang.
Klubbens bestyrelse kvitterede d. 7. september 2017 pr. mail for den modtagne opsigelse.
Fredag d. 8. september 2017 meddeltes klubbens medlemmer kort, at lejemålet var opsagt, og at
bestyrelsen var i gang med at kortlægge klubbens handlemuligheder.
På grund af sammenfald i personkredsen mellem bestyrelsesarbejdet og stævne aktiviteterne, prioriteredes
indledningsvist fokus på afviklingen af klubmesterskabsstævnet d. 9-10. september 2017.
I denne efterfølgende kortlægning har været følgende overvejelser:
1) En stor del af de tilskudsberettigede aktivitetstimer relaterede til den rideskoleaktivitet der
tidligere skete på Hestevang er bortfaldet.
2) Der er ikke længere krav om ridemærker for deltagelse i stævner, hvorved klubbens aktiviteter og
indtægter vedr. dette ligeledes er begrænset til rent frivillig undervisning.
3) Klubbens medlemstal har i de sidste år været faldende, med et forventeligt fortsat fald, især inden
for den tilskudsgivende junior kreds. Medlemstallet var ultimo 2016 i alt 112 medlemmer. Antallet
ultimo 2017 vil være lavere.
4) Klubbens faste husleje udgjorde 72.000 kr. hvoraf klubben er berettiget til tilskud der afregnes
forholdsmæssigt efter andel af juniormedlemmer og seniormedlemmer.
Ovenstående forhold betyder, at klubben vil have meget få tilskudsberettigede aktivitetstimer samt været
berettiget til et stærkt reduceret husleje tilskud fra Hillerød Kommune.

Såfremt klubbens lejeforhold skal fortsætte på samme vilkår bare de kommende 12 måneder, vil klubbens
økonomiske formåen være stærkt reduceret inden for 1-2 år.
Klubbens bestyrelse vil på denne baggrund iværksætte tiltag, der kan sikre klubbens aktiver, såvel likvide og
fysiske.
Der vil snarest muligt blive indkaldt til medlemsmøde, men bestyrelsen vil indledningsvist anmode klubbens
medlemmer om den fornødne ro til at kunne sikre klubbens aktivitet og aktiver fremadrettet.
Baggrund for modtagene opsigelse
Før generalforsamlingen i februar 2017 modtog den tidligere bestyrelse meddelelse om, at ejerne af
Hestevang, hvor klubben igennem flere år har haft tilhørsforhold, ville sætte gården til salg. En konsekvens
af det planlagte salg var, at Hestevanggårds rideskoleaktiviteter ophørte pr. 1. april 2017.
Da der var megen usikkerhed om evt. nye ejeres ønsker og planer for gården, blev det på
generalforsamlingen besluttet, at bestyrelsen mod rundspørge hos medlemmerne, kunne iværksætte en
eventuel flytning af klubbens tilhørsforhold.
Umiddelbart før det konstituerende bestyrelsesmøde, meddelte den tidligere bestyrelsesformand, at
denne af personlige årsager var nødsaget til at udtræde af bestyrelsen. Ligeledes meddelte tre andre på
generalforsamlingen valgte medlemmer, at de ligeledes ikke ønskede at indgå i bestyrelsen. Da de
tilbageværende stadige udgjorde en beslutningsdygtig bestyrelse, valgte disse at fortsætte arbejdet uden at
indkalde klubbens medlemmer til ekstraordinær generalforsamling. Klubbens bestyrelse har således fra
udgangen af februar omfattet Michelle Knudsen (formand), Vivian Lilie, Sarah Lawarts, Charlotte Welsø og
kasser Louise Larsø. Samme kreds har, som nævnt, med bidrag fra frivillige ligeledes varetaget
stævneplanlægningen i henhold til de planer det tidligere stævneudvalg havde udarbejdet inden
stævneårets begyndelse.
Medio juni modtog bestyrelsen besked om at Hestevanggård var solgt, og ultimo juni modtog bestyrelsen
meddelelse om de nye ejeres ønske om et møde med deltagelse af bestyrelsen, Hanne Hartz og Maiken og
Morten C. Arendrup. Dette blev på grund af ferie planlagt afholdt medio juli 2017.
Medio juli blev det planlagte møde afholdt. Det aftaltes, at klubbens stævner, der allerede var planlagt og
registreret i DRF GO, ville blive afholdt. Endvidere oplyste Maiken og Morten om deres planer for gården,
hvilket blandt andet omfattede etablering af vandingsanlæg i ridehus, nedtagning af rytterstue i ridehuset,
etablering af frostfrie vandkopper på gårdens marker samt aftale med Bo Høstrup som fast
dressurundervisning på gården. Endvidere blev nogle momsmæssige forhold i den foreliggende lejekontrakt
drøftet.
På grund af bestyrelsens nærtstående ferie, udtrykte bestyrelsen, at det ønskedes, at de drøftede planer

blev meddelt klubbens medlemmer primo august, dvs. inden den faktiske overtagelse, således at
bestyrelsen rettidigt ville kunne svare medlemmerne på evt. spørgsmål uden at ferie med familier skulle
påvirkes af dette. Uagtet dette, anmoder Maiken og Morten 2 dage efter, om at lave et facebook opslag på
klubbens hjemmeside. Opslaget beskrev kort de nye ejeres planer men angav endvidere, at ”klubbens
kontrakt var forlænget året ud”. Klubbens bestyrelse var ikke enig i denne ordlyd, idet der ikke havde været
konkrete drøftelser om ophør af lejeforhold ej hellere forlængelse. Bestyrelsen meddelte derfor ønske om
at vente med opslaget, eller at lave enkelte tilpasninger i det pågældende opslag, hvilket blev meddelt
Maiken og Morten. Dette ønskede begrundes med, at det efter bestyrelsens mening, ville give anledning til
unødige spekulationer hos klubbens medlemmer om klubbens tilhørsforhold. Maiken og Morten meddeler
d. 21. juli, at de er uenige i bestyrelsens tilbagemelding – hvilket meddeles mens bestyrelsen som angivet
var bortrejst. Maiken og Morten vælger derved at lægge opslaget i sin fulde længde på Hestevangs egen
facebook side. Herved betragtede bestyrelsens de nye ejeres planer som offentliggjort foretog sig på denne
baggrund ikke yderligere.
Pr. 15. august 2017 overtog Maiken og Morten C Arendrup Hestevang gård.
Den 25. august 2017 meddeles bestyrelsen, at det planlagte terrænstævne forventeligt ikke kan afvikles på
grund af arbejde på de marker der normalt anvendes. Endvidere anmodes om, at arrangementer udover
det aftalt planlægges i samarbejde med Maiken og Morten. Bestyrelsen tager denne meddelelse ad notits
og da der ikke var planer for andre arrangementer end de i DRF go angivne, foretog bestyrelsen sig ikke
yderligt.
2. september 2017 modtager bestyrelsen mail hvori der anmodes om afholdelse af planlægningsmøde for
kommende stævne, således at der er sket forventningsafstemning mellem Maiken og Morten og
bestyrelsen/stævne udvalget forud for afviklingen af stævnet. Det meddeles endvidere, at der ikke uden
nærmere aftale, ville kunne forventes andet en klargøring af baner til stævnet. Endvidere ønskes der
afklaring af hvornår bestyrelsen forventer at orientere klubbens medlemmer om ejerskiftet for Hestevang.
Der aftales et møde den d. 6. september for forventningsafstemning, dvs. 3 dage før årets
klubmesterskabsstævne med deltagelse af klubbens formand, et medlem af stævneudvalget og de nye
ejere. Da klubbens stævneudvalg alle er relativt nye, sker der forud for mødet i
stævneudvalget/bestyrelsen, en drøftelse af hvilke opgaver der normalt var udført af Rene og Hanne Hartz
forud for afholdelse af stævner på Hestevang.
I forlængelse af møde d. 6. september meddeles bestyrelsen pr. mail samme aften, at Maiken og Morten C.
Arendrup, pr. dags dato, med 12 måneders varsel opsiger lejeforholdet mellem klubben og Hestevang gård.
Opsigelsen begrundes med censur af nævnte opslag på klubbens favebook side, manglende svar på mail
henvendelser samt manglende ordentlig dialog med klubbens siddende bestyrelsens. Opsigelsen blev
ligeledes straks offentliggjort på Hestevang’s facebook side.

