Formandens beretning for året 2017
2017 var året hvor aktivitetsniveauet på både tur-, stævne- og samarbejdsfronten har været på sit højeste i
Ganti.
Et godt og velfungerende turudvalg har formået at afvikle gode og velplanlagte ture, hvor der er fokus på
natur og hygge. Et godt initiativ med en facebook side og faste ture fra Ganti-banen har set dagens lys. Jeg
fornemmer, at Ganti’s ture kun vil blive mere populære i 2018. Jeg og den samlede bestyrelse har kun
rosende ord til Gantis voksende turudvalg samt en lille bøn om, at udvalget husker at bruge de midler, som
der er sat til side til udvalget i budgettet. Afsatte penge i budgettet er bestyrelses måde, at få nogle af de
hårdt tjente penge ud til vores medlemmer. Så husk det nu. Giv en sandwich, drikkevare eller hvad i end
tænker kunne gøre jeres ture endnu bedre for vores medlemmer.
2017 blev også året hvor Ganti for alvor slog igennem som stævnarrangør af WRL stævner i Danmark. Vi
afviklede i 2017 ikke mindre end 3 WRL stævner, og tilfredse ryttere, dommere og publikum udviste stor
glæde over Gantis professionelle og overskudsagtige måde at afvikle stævner i den kaliber på.
Et samarbejde mellem Ganti og Himmelbjergegnens efterskoles hestelinje så dagens lys til forårsstævnerne.
Og friske efterskoleelever var med til at løfte den store hjælper byrde.
Ganti har efterhånden en fast skare af kompetente ildsjæle, som brænder for stævnerne. Afviklingen af
stævnerne i 2017 gik på trods af omfanget af vores stævnerne over al forventning. Dette kan vi takke det
erfarne stævneudvalg for samt den store skare af dygtige hjælpere.
Det bliver sjovt, at opleve hvad stævneudvalget har på tapetet for 2018. Jeg ved at der i år ikke vil blive
afviklet forårsstævner, men til gengæld bliver der arbejdet på, at efterårsstævnet får vokseværk.
Det er i år, at jeg vælger at give stafetten videre til en ny formand, som ønsker at bidrage med rigtig mange
gode ting i Ganti navn.
Det har været hårdt, krævende og en kæmpe test at sidde som formand i Ganti, men omvendt har det også
være enormt givende på så mange fronter. Det har været så sjovt at få æren af, at være formand i en
periode eller to for en så lækker klub som Ganti. Det er med en følelse, der er at sammenligne med en mor
der oplever sine børn flytte hjemmefra for første gang, at jeg overlader stafetten til en ny formand.
Ganti ånden brænder i min sjæl, og det er med glæde at jeg vil betragte denne fantastiske klubs udvikling
fra en anden vinkel i fremtiden.
Jeg vil gerne på vegne af Ganti’s samlede bestyrelse sige en stor tak til alle de mennesker, som levere en
indsats i Ganti navn. Uden jer, ville klubben ikke være hvad den er i dag. Derudover vil jeg give en særlig tak
til Christina og Rune, som gennem så mange år, har leveret og leveret og leveret til Ganti….Uden jer var vi
ikke, hvor vi er i dag.
Jeg vil afslutte med, at sige tak til Gantis medlemmer for jeres støtte til klubben samt at ønske den nye
bestyrelse alt mulig held i Ganti navn.
Tak for i år!

