Igen et år med udfordringer – formandens beretning 2022
Sidste år var overskriften på min beretning ”et anderledes år på HOSK” – vi havde nok alle
håbet at 2021 havde vist sig fra en pænere side og uden nedlukninger. Men vi blev alle
sammen klogere.
Corona’en er her stadig – den går nok ikke lige sådan væk – og det skal vi sammen få til
at fungere på bedst mulige måde.
Når jeg ser tilbage på 2021 – så ser jeg heldigvis tilbage på et år med væsentlig flere
aktiviteter end tilfældet var i 2020.
- Vi kommer dog ikke udenom nedlukninger både i starten og slutningen af året –
som naturligvis har fyldt meget hos alle, men særligt vores almindelige elevryttere,
som igen har måttet skulle undvære deres undervisning på HOSK. En stor tak til de
af jer (heldigvis mange), der stadig er en del af HOSK og stod igennem endnu en
omgang nedlukninger – også selvom vi ikke havde mulighed for kompensation.
- Ligeledes var 2021 et år, hvor vi skulle vænne os til brugen af mundbind/visir på
HOSK. Det har krævet sin mand/kvinde at blive dus med dette – men generelt set,
så er det i min optik gået ret fint – om end der altid er plads til forbedring.
På den mere positive front, så har vi haft gang i følgende projekter/aktiviteter i 2021:
- Der er blevet etableret lys på bane 3 (kravlegården)
- Der er blevet sat et nyt fint skilt op ved indkørslen til HOSK – til glæde for alle. Det
gamle skilt er hængt op i forbindelse med vores renoverede sekretariat og
præmieskamler i den store ridehal.
- Vi har med hjælp fra diverse arbejdskraft fået styr på rigtig mange små-projekter på
HOSK, såsom slibning, maling og lign.
- Vi har indført både granulat og tørv som bundmateriale i boksene og ligeledes et
nyt foder som alternativ til vores standardprodukt.
- Vores koncept omkring springundervisning er blevet re-tænkt og gennemføres nu af
Johanne – således at der både er junior- og voksenspring.
- Vi har indkøbt to nye elevheste (Antonio og Haley), som begge indgår i elevskolen.
- Der er blevet afholdt to opvisningsstævner med rigtig fin støtte til HOSK.
- Der er ligeledes blevet afholdt et C-stævne og et D-stævne med en meget fin
deltagelse – også fra vores egne ryttere.
- En enkelt arbejdsdag er det også blevet til – trods corona
o Tusind tak til jer der deltog og hjalp med de forskellige projekter.
Så vi kan ikke prale af at 2021 har været et kedeligt år – tværtimod – så har vi formået at
holde gryden i kog og til stadighed fastholdt arbejdet hen imod at gøre HOSK til den
førende rideklub i Midt- og Vestjylland. Vi er ikke i mål – men vi er godt på vej.
Det hele havde ikke kunnet lykkedes hvis det ikke havde været for nogle særlige personer
som kommer på HOSK:
- En stor tak til personalet skal lyde fra min og bestyrelsens side – uden jer – så var
der ikke noget HOSK, som vi kender det. Igen har I skullet stå igennem et år med
rammer, regler og restriktioner. Men trods dette – så er I der altid for elever som
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opstaldere og hjælper til på bedste vis. Det skal I have kæmpe ros for og en stor
tak.
En stor tak til SI skal lyde for et stadigt fremragende samarbejde, hvor der er plads
til at tænke stort og vi kan hjælpe hinanden. I er altid klar til at støtte HOSK, hvor
der måtte være behov – hvilket vi sætter umådelig stor pris på.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2021. Tak for jeres åbenhed og ikke
mindst alle jeres input, tanker og ideer. Det har været en fornøjelse at stå i spidsen
for vores samarbejde om i fællesskab at løfte HOSK til nye højder.
Tak til Vennerne for at holde gang i kantinen – både om onsdagen men særligt i
forbindelse med vores stævner på HOSK.
Tak til Linda for at stille op som dirigent til vores generalforsamling. På foreningens
vegne er her en lille erkendtlighed for indsatsen indtil nu og ikke mindst også for
den resterende del af aftenen.
Som noget nyt vil vi fra Bestyrelsen uddele en erkendtlighed til årets HOSK’er.
Årets HOSK’er er en person som altid yder den ekstra indsats, som skal til for at
gøre det hele lidt mere lækkert for os andre. Det er den person som kaster sig ind i
projekterne og hjælper til med at føre dem ud i livet – til gavn for os alle. Det er
slutteligt den person, som man altid kan komme til på HOSK, når man har brug for
hjælp eller et godt råd – kan godt være at der ikke kan svares – men der gøres en
indsats for at finde et svar.
o Årets HOSK’er 2021 – Michael Hansen

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne sige resten af HOSK tak for året der er gået – tak for
jeres indsats i en svær tid.
Vi kigger nu i fællesskab frem mod et nyt år – sidste år sagde jeg at det kun kunne blive
bedre. Det blev 2021 til dels – så lad os krydse fingre for at 2022 bliver året, hvor vi
kommer tilbage til normalen med liv, hygge og glade minder på HOSK.
/Mikael Søgaard – formand Holstebro Sportsrideklub

