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Formandsberetning 2021
Året 2021 startede i sporet af 2020 = i coronaens tegn!
Nytårskur/-tur blev aflyst. Ærgerligt, men vi skal jo passe på hinanden!
Generalforsamlingen blev desværre aflyst, men vores valgte tilbød på fineste vis at tage et ekstra år
på posterne. Tak for det!
De fleste af vore arrangementer er gennemført på bedste passe-på-hinanden-vis.
Det er dejligt at se, at der også er kommet nye unge medlemmer til, som deltager på aller festligste
vis. Velkommen til jer!
Vi har fået et fint samarbejde med Cykelfolket og Jagtrytterne og Jim skal have en stor tak for det
store arbejde, han har udført, specielt ved å-overgangen, men også andre steder i skoven. En
privatindsamling på nettet skaffede flot 4.500 kr til materialer og transport af samme.
10.01 – Nytårsridetur blev desværre aflyst pga Corona!
27.03 – 5.04 Påske Orienteringsridt – sammen og hver for sig fungerede super. Mange hold
deltog og fordelte sig fint hen over Påsken, så vi ikke åndede hinanden i nakken! Mange skønne
billeder blev taget og vist frem, også af den unge dame vi fandt i grøften! Jeg håber alle har nydt
sandwichene der fulgte med og havde nogle hyggelige timer med deres hold.
9.05 Løvspringstur – ud og se med LAXI!
27.06 Hindsgavl med lokalguide var en dejlig oplevelse. Et skønt område at ride i og en sød guide,
og vejret var som syet til ridetur. Vi nåede både vand, strand og grønne enge. Frokosten i skoven på
stammer med hestene rundt op var så hyggelig. Kan gerne genbruges.
09.07 Ditlevsdal Open Air Festival – et helt anderledes godt og hyggeligt arrangement med
Bissonburger & øl/vand i gode venners lag! Og – så underholdt en fin guitarrist med sang og musik
som opvarmer og koncerten stod AURA for, og det gjorde hun godt. (Min fattige mening er dog, at
de sange hun er mest kendt for, udførte hun allebedst!)
17.07 Æbelø er lige så dejlig som altid og vejret viste sig fra sin pæneste side, så vi også kunne få
en svømmetur med ”Kræene” (altså hestene). Der var fuldt hus i henhold til max. Rideruten på øen
er noget forkortet, så vi ikke kan holde frokost for os og hestene med havudsigt på platoet, men det
gjorde vi så på bondemandens mark, hvor vi havde fået arrangeret fin parkering og hesteplads. Den
offentlige parkering er jo skrumpet noget ind. Vi har aftale med ham om at gentage i 2022.
07.08 Sti-visnings-tur. Her var tilbuddet, specielt til nye medlemmer, men også de gamle, som
skulle se alle de dejlige stier vi har i Nordskoven. Desværre havde det regnet temmelig meget i
dagene forinden, så ruten måtte tilpasses vejrforholdene, men det bevirkede bare, at der er plads til
endnu en sti-visnings-tur i det nye år.
5.09 Camilla Stormont var i Rueriet og fortalte om heste og deres gode og dårlige sider – og
rytternes. Det var meget oplysende, og vi tænker om der ikke skulle blive en gentagelse evt. med
heste. Et super arrangement med en virkelig engageret foredragsholder.

26.09 Sti-rydning, Kl 10 startede Skovsti-nusse-pusse dagen, som forløb flot, og mange deltog. Vi
arbejdede i 3 timer hvorefter Laxi var vært ved sandwich og øl/vand på p-pladsen på langesøvej.
Her blev det så besluttet, at vi nok skulle investere i en kraftig hækklipper, hvilket er gjort.
23.10 Løfaldstur og oktoberfest blev en dejlig oplevelse. Turen blev i 2 afdelinger, som passede til
deltagerne.
Festen startede, som vanligt, med alpehorntoner til velkomstdrinks.
Grillgrisen var også vellykket, som vanligt.
Der var sket en lille misforståelse hos slagteren, så de havde gjort gris til 75 personer klar, hvilket
vel var lidt i overkanten, så svinet blev delt, og vi fik den kødfulde del. (Det besluttedes, at fryse
resten og bruge det til Nytårsfrokosten 2022)
I år blev der igen danset på livet løs. Dejligt at se alle disse livlige ryttere på egne ben,
DJ Flemming, som skulle have spillet sidste år, kom og spillede for os i år. En fin type, som
leverede varen. Han havde en fest!!! Kl. 24 skulle han stoppe iflg aftale, men han ville så lige spille
en mere og en mere… så klokken blev 01. Hans kone ventede tålmodigt med en Cola.
27.11 Julejagten blev igen en fin tur med stor tilslutning, efterfulgt af Jule-asparges-suppe i
Rueriet. Rigtig Julehygge!

Det var så 2021, som på trods af corona restriktioner mundbind, vaccinationer og masser af tests
både her og der er gået rigtig godt. Måske en anelse mere vandet end tidligere, så de små heste har
haft rigeligt med mudder under ”poterne”. Vi har forsøgt at tilpasse vores arrangementer efter
forholdene og mener, at det egentlig er lykkedes ret godt. – Selv de sociale tiltag er mestendels
lykkedes.
Tak til bestyrelsen, som velvilligt tog et ekstra år (på det gamle valg) og fik året til, næsten, at ligne
et almindeligt år i Laxi. TAK
Og – tak til Preben, som utrættelig sørger for varme, hygge, dejlig mad og kaffe, passe baner og
hestemøg! TAK
2022 – Så er den gal igen! Coronaen forsvandt ikke – men nu er de fleste af os vaccineret, kan
hjemmeteste os og i øvrigt er mest udendørs. Det bliver igen et år, hvor vi vil lave arrangementer,
som bliver tilpasset, og går det galt, så må vi vel aflyse eller flytte til et andet tidspunkt.
Men – stol på, at LAXI er klubben, der nok skal sørge for, at du får oplevelser med/uden din hest i
2022.
Sidst i 2020 lovede vi rabat på kontingentet i 2021, hvilket vi ikke kunne overholde, da Sporti
allerede havde udsendt opkrævninger, og nogle havde betalt. Så derfor – 2022 er kontingentfri for
dem, der havde meldt sig ind og betalt for 2021. Alle nye medlemmer betaler selvfølgelig
kontingent i 2022, - men det er jo så lavt, at alle kan deltage!
– tænk på alt det man får for pengene!
Tak for et dejligt ride-år og på gensyn, både her og der, til
festlige arrangementer i LAXI 2022.
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