Formandens beretning for året 2015
Projekternes og samarbejdets år.
2015 har været et år fyldt med aktivitet og store projekter i Ganti.
Stævner, kurser, fællesture og følshow har fyldt kalenderen.
Samarbejdet med venskabsklubberne i forbindelse med aktiviteterne har båret frugt, og alle vores
arrangementer har været en succes med stor opbakning.
Projekt ny lejekontrakt og tinglysning af denne blev der brugt mange arbejdstimer på. Og vi kan med
glæde fortælle, at Ganti den dag i dag, har en tinglyst lejekontrakt på banens arealer, som løber over de
næste 30 år.
Derudover har Ganti banen gennemgået en tiltrængt og stor renovering. Nye kræfter i bestyrelsen med
overskud og know how har gjort baneprojektet til en realitet. Og Niels Blirup stod i spidsen for et enormt
projekt, som blev klaret hurtigt effektivt og professionel. På alle medlemmerne i Gantis vegne  tusinde
tak for din indsats.
Vores turudvalg har været fantastiske i år. De har formået at arrangere få men gode og gennemplanlagte
ture, som giver positiv genklang i blandt vores medlemmer og venskabsklubber. Jeg ved at de har 3
velorganiserede og lækre ture på programmet for 2016.
Stævnerne har som altid været en succes. Og vi har lavet den hidtil største omsætning i år i
stævneudvalget. Venskabsklubben Svala og frivillige hænder knoklede i mange dage ( og nætter), for at
gøre disse stævner til en succes. En kæmpe tak til alle jer.
I 2015 tiltrak vi en ny målgruppe af ryttere, som rider på et højere niveau end vi har været vant til. Det
gav os nogle udfordringer, men et godt team bag stævnerne løste opgaverne med is i maven.
I år har vi hele 3 stævner på programmet. Et budget stævne til april. Et WRL stævne til juni samt årets
efterårstævne i september, som i år har fået WRL status.
Nye kræfter er på vej ind i stævneudvalget samt i bestyrelsen. Og det skal blive spændende og positivt at
følge Gantis udvikling på alle fronter de næste 2 år.
Søren Madsen har invaderet Gantis kalender i 2015 med stor succes. I samarbejde med Toppur har Ganti i
år yderligere 4 kurser på programmet med Søren.
Derudover er en aftale lige kommet i hus her for 3 timer siden.
Landsholdstræneren for det danske para-landshold i dressur, David Amager komme til Ganti d. 23. marts.
David er kåret til årets træner af DV 2015, og det bliver interessant at se, hvad han har at byde på.
Ganti står overfor en skillevej.
Jeg beskrev sidste år, at de fleste klubber omkring os har gennemgået en udvikling, hvor aktiviteter bliver
udbudt i flæng. Og man kan lade sig rive med af udviklingen, eller man kan vælge at stå af ræset, ride
sine egne faste skovture på verdens bedste hesterace, og lade udvikling være udvikling og fællesskab
være fællesskab.
Jeg tænker, at der måske er en middelvej i dette udsagn.
Gletta er kendt for at være den gode madklub, som formår at lave casual rideture med lommelærken i
saddeltasken.
Toppur er en af landets største klubber, og deres aktivitetsniveau på stævne-, kursus-, fællesture- og
foredragsfronten er stort.
Hvad skal Ganti være kendt for?
Jeg mener ikke, at vi bør sigte efter at være landets største klub, med det største medlemsantal. Vi bør

sigte efter at være en af de bedste. Intet mindre kan gøre det.
Hvad gør så Ganti til en af landets bedste klubber?
Sammenhold, samarbejde på kryds af klubfarver og holdninger, mod, udvikling og høj kvalitet på vores
arrangementer er mit bud.
Udfra mit perspektiv, bør vi favne bredden med kvalitet frem for kvantitet for øje. Vores arrangementer
bør fortsætte med at følge udviklingen, have en høj standart indenfor organisering og et moderne udtryk.
Alt sammen rammet ind i varme og hjerterum.
Mit største ønske for Ganti er, at når klubbens navn bliver nævnt, så siger folkNååå ja, det er jo Ganti
som laver virkelig gode stævner, kurser, fællesture og følshow. Vi føler os altid velkomne. Gantis
arrangementer er velorganiserede. Der er både plads til den rigtige dygtige rytter og hygge fræseren med
Tulle på ryggen. Så er der bare sindsygt lækker mad i Cafe Mulen og god stemning
Jeg ønsker for Ganti, at genklangen af kvaliteten af vores arrangementer skal siver ud igennem landet.
Derved kan vi blive endnu stoltere af at kalde os Gantifolk.
For at vi kan nå dertil må vi være enige om og samarbejde om dette mål. Vi må have modet til at turde at
udvikle os, og til at satse lidt på kontoen for at undgå doxaets fælder.
Skal vi ikke lade 2016 være året, hvor vi lige nøjagtig mødes i fællesskabet om at udvikle Ganti til en af
landets bedste klubber? Småt men godt, kvalitet frem for kvantitet.
Vi begynder med hyggen. Medlemsaftenen d. 5. marts med Bøf og Banko, bliver det første arrangement i
år, hvor vi mødes i Gantis fællesskab.
Tilmeldingen er åben på Sporti
http://www.sporti.dk/event/activity.php?id=3441&view=info
Tak for 2015 og velkommen til 2016
De bedste hilsner
Lisa la Cour Júlíusson - formand

