
Styrets arsberetning for 2015 


Lysefjorden Ride og Kj0reklubb (LRKK) er selveiende og frittstaende med utelukkende 

personlige medlemmer. LRKK's formal er a drive idrett organisert i Norges 


Rytterforbund. 


Styret har i 2015 bestatt av: 

Leder: Marte Vassenden Engelsen 

Nestleder: Harald Aakre 

Kasserer: Thorbjlllrn Jensen, (valgt som styremedlem) 


0vrige styremedlemmer: 
VeslemlllY Bill 
Mona Hagenes 

Varamedlemmer: 	 Cecilia Tho 
Sjur Bergo 

Andre sentrale funksjoner i klubben er blitt ivaretatt av: 
Ansvarlig for kiosken: Anita Kathrine Haukas 
Politiattester: VeslemlllY Bill 
Klubbtrener sprang: John Harald Magnussen (var) 
Klubbtrener dressur: Charlotte Borlaug og Ove Natland 
Rytterlisenser: Marie Emilie Kastel Hansen 
Medlemsansvarlig: Thorbjlllrn Jensen 
Web-ansvarlig: Marte Vassenden Engelsen 
Regnskapsflllrer: Tove Holte 
Revisorer: Eli K. Vassenden og Turid Kuntze 

Likestilling: 
Sty ret har bestatt av 3 kvinner og 2 menno 

Styremeter og andre meter 
• Det er totalt avholdt 9 styrem0ter i 2015. 
• Leder for Trivselsstallen har mllltt pa de fleste styremllltene som observatlllr, men uten stemmerett. 
• MlIlte i Os Idrettsrad 
• Terminiistemlllte i Hordaland Rytterkrets. 
• Det er ikke holdt noen mediemsmlllter i 2015 

Drift av klubben gjennom 2015 
Gjerdet rundt utebanen er blitt reparert og forsterket etter tidligere ars vinterstormer. I tillegg ble i hlllst haugen 
pa parkeringsplassen fjernet og planert. Denne haugen inneholdt blant annet det gamle banedekket fra 
ridehallen, samt masse fra da parkeringsplassen ble utvidet for en del ar siden. I I III pet av 2016 vii den planerte 
delen kunne benyttes som parkeringsplass. 

Klubben har i samarbeid med Trivselsstallen i 2015 startet en prosess for a fa satt opp et bygg utenfor ridehallen 
som vii inneholde toalett, lager og oppholds-/mlllterom. Denne prosessen vii bli videreflllrt i 2016. Det jobbes a 
utarbeide en byggeslllknad. 

Klubben har i 2015 ogsa gatt over til en ny hjemmesidellllsning, og bruker na Visma sin plattform til dette. 

Aret 2015 har vrert preget av et IIlkende sportslig aktivitetsniva i klubben. Klubben har arrangert D-stevne i 
Dressur med Lysefjorden jubileumscup, samt interne klubbstevner.1 tiIIegg har det vrert holdt regelmessige 
klubbtreninger i dressur og sprang (varen 2015). Som et viktig miljllltiitak har kafeen i Ridekroa vrert apen under 
de aller fleste arrangementer. Sty ret vii hermed takke aile gode krefter som har stilt opp for a dra dette i land! 
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Styret vii ogsa denne gang spesielt takke var regnskapsf0rer Tove Holte. Hun har uten 
kostnader for klubben f0rt regnskapene gjennom svrert mange ar og har vrert en fantastisk god st0tte for mange 
klubbstyrer og kasserere opp gjennom arene. En STOR takk til Tove!! 

Medlemmer 
LRKK hadde pro 31. desember 2015 registrert totalt 165 betalende medlemmer, en liten oppgang fra aret f0r. 

0-5 ar 6-12 ar 13-19 ar 20-25 ar 26+ ar Totalt 
2010 0 70 48 12 34 164 
2011 1 66 35 12 32 146 
2012 3 64 31 11 34 143 
2013 3 64 29 10 34 140 
2014 3 61 46 10 38 158 
2015 0 81 42 7 35 165 

0kningen har vrert spesielt god i aldersklassen 6-12 ar. Dette er lovende med tanke pa fremtidig rekruttering til 
ryttersporten. 

Avtalen med Trivselstallen innebrerer at aile oppstall0rer pa anlegget og aile elever i rideskolen skal vrere 
medlemmer i klubben. Innhenting av navnelister og fakturering av kontingent er en kontinuerlig aktivitet som det 
ma jobbes aktivt med gjennom hele aret. 

Klubben krever at aile som regelmessig deltar pa klubbtreninger skal tegne medlemskap. 

Ansatte 
Virksomheten har ikke hatt noen ansatte i 2015 

Sikkerhet og ytre milj0 
LRKK er opptatt av a drive sine aktiviteter pa en mate som ivaretar sikkerheten til aile som bes0ker anlegget. 
Styret har satt i gang en prosess for a utrede anlegg av tribune i tilknytning til utebanen. Klubben forurenser ikke 
det ytre milj0. 

Arrangementer avviklet av klubben i 10pet av aret 
o D-stevne i Dressur 
o Klubbstevner i sprang og dressur 

o· Drift av kafeen i Ridekroa i forbindelse med arrangementer 

o Juleshow i samarbeid med Trivselsstallen 
o Dressurtreninger for Charlotte Borlaug og Ove Natland 
o Sprangtreninger for John Harald Magnussen varen 2015 
o Helgekurs med Trollspeilet 
o Apen dag ifbm med Norges Rytterforbund sitt 100ars-jubileum 

Klubben 0nsker enna flere aktive resurspersoner som kan arbeide med a fa opp stevneaktiviteten i Lysefjorden. 
For 2016 har Sty ret sikret klubben ett Distriksstevne i Sprang i september og ett i Dressur i juni. Sty ret oppfordrer 
aile interesserte til a kvalifisere seg som funksjonrerer til ridestevner. 

Leiekontrakt med grunneieren 
Det har tidligere vist seg a vrere en lang og komplisert sak a fa tinglyst kontrakten vi har med grunneieren. 
Klubbens advokat har radet oss til legge dette pa is inntil videre. En kontrakt som aile parter vet om, der ogsa 
arvingene er informerte, er like bindene uten tinglysningen . Imidlertid anbefaler Styret at dette s0kes bragt i 
orden innen tippemidler til utebanen tildeles. 
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Endring av klubbens navn 
Endringen av klubbens navn til "Lysefjorden Rideklubb" som ble vedtatt pa arsm0te 2009 er ikke gjennomf0rt. 
Arsaken ligger i tinglysningsproblemene og eventuelle vansker i forhold til tippemiddels0knaden. 

Forsikringer for medlemmene 
Med virkning fra 1. januar 2014 har Sty ret tegnet Klubbforsikring fra IF. Klubbens medlemmer er dermed forsikret 
ved medisinsk invaliditet i forbindelse med idrettsskader, pluss ulykkesskader under reiser og opphold 
forbindelse med organisert idrettsut0velse. Klubben er ogsa forsikret ved eventuelt underslag, ansvar og 
styreansvar, samt ting og ulykkesskader som kan inntreffe under organisert felles dugnadsarbeid. For detaljer 
vises til de til enhver tid gjeldende forsikringsvilk,k 

Utvikling i resultat og stilling 
Klubben har i 2015 ikke gjennomf0rt noen investeringer. 

Klubben har ved utl0pet av 2015 en gjenstaende gjeld pa: 
o 	 475 000,- i DnB i forbindelse med utebanen. Denne skal i hovedsak innfris ved utbetaling av 

tippemidler. Perioden med avdragsfrihet er blitt forlenget med to ar fram til november 2016. 

o 	 17018,- i DNB i Ian pa traktor og sladd. Dette lanet nedbetales med mimedlige avdrag. 

Styret mener at arsregnskapet gir et rettvisende bilde av klubbens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 
resultat. Klubbens 0konomi er per dag i balanse, men vi er helt avhengig av at leietaker i rett tid klarer a betjene 
sine forpliktelser til klubben. De viktigste 0konomiske utfordringene for klubben framover blir a innhente midler 
for a kunne bygge flere hindre, bedre tilrettelegge omradet rundt utebanen for ryttere og publikum samt 
finansiere et servicebygg. Dette kan eventuelt gj0res ved a 0ke medlemsmassen, bidrag fra sponsorer, 
s0knader om midler, arrangere klubbstevner, fa opp deltagelsen i grasrotandelen og lignende tiltak. 

Fortsatt drift 
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det herved at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. 

Lysekloster, 3. februar 2016 

Marte Vassenden Engelsen 

Styrets leder 


Thorbj0rn sen 

KassererlStyremedlem 
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