Bestyrelsens beretning 2018:
2018 har på flere måder været et år hvor der har være mange aktiviteter og udfordringer.
Vi startede året med at forlade ovalbane i Tistedholter og var på jagt efter et nyt domicil.
Efter at der var kommet forskellige forslag blev bestyrelsen enige om at indlede forhandlinger med
Tisted Sports Rideklub. Det endte ud i en lejeaftale hvor vi betaler 2500kr pr. år for brug af TSR 's faciliteter.
Vedligeholdelse påhviler udlejer.
Vi har i 2018 også stadfæstet Isafold som en folkeoplysende forening i Mariagerfjord kommune. Det
betyder blandt meget andet at vi hvert år, via. Conventus, skal holde kommunen opdateret om bestyrelse,
de aktiviteter der forgår, vi skal i fornødent omfang benytte børneattester, aflægge regnskab og budget og
rapportere medlemsstatistik. Til gengæld får vi medlemstilskud, lokaletilskud og kan søge tilskud til eks.
kurser.
Vi har i 2018 haft et øget aktivitetsniveau, og det skyldes ikke mindst Anne Louise og Rikke Ø. som kom i
bestyrelsen sidste år. AL og Rikke har i 2018 haft store ambitioner ift. Arr. og fået rigtig mange indfriet - Det
skal i ha' stor tak for. Jeg vil ikke nævne de enkelte arrangementer, men kan nævne: Undervisning hver
anden uge, foredrag, flere stævner og ridetur til Mols Bjerge.
Isafold er en klub i positiv udvikling, også medlems statistisk. Vi har tidligere i bestyrelsen snakket om
hvordan vi får sænket gennemsnitsalderen i Isafold, så vi kan sikre klubbens beståen. For få år siden var
Isafold en klub med en gennemsnitsalder på godt og vel 55 år (2 - 3 år siden). I løbet af de seneste par år er
vi gået fra omkring 45 - 50 medlemmer til i 2018 at slutte med 104 medlemmer. Det er med stor glæde jeg
kan konstatere at Isafold pt. i 2019 har 83 betalende medlemmer, med en gennemsnitsalder på 41 år. Fra
at have ganske få medlemmer under 26 har vi pr. 15. januar 21 ungdomsmedlemmer, og det er slet ikke
uvæsentlig når det nu er disse medlemmer der fås medlemstilskud til og de medlemmer der skal videreføre
Isafold.
Isafold har jo ikke en ungdomsafdeling, men fortsætter denne udvikling tror jeg det kommer inden for få år.
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelse for jeres store indsats i året der er gået.
Fritz J. Kilian

Naturudvalgets beretning 2018:
Udvalget har stået for de traditionsrige og velbesøgte nytårs- påske-sommer- og juleture. Der har været
mange folk til at skabe gode ruter og stemning.
Et særligt stort arrangement er hestensdag i Rold Skov, hvor 130 rytter og kørefolk mødes. Det gentages
nok for 12. Gang.
Isafold indgår i Rold Skov hestelaug, hvor der forhandles livligt om adgangsforhold og adfærdscodex.
Central er det besluttet at hestene må færdes i alle 4 zoner. Men brug ikke vandrestier. Vi mangler en
håndfast tovholder til en mere systematisk kortlægning og registrering af ride muligheder i området.
Da www.Ridesporhimmerland.dk er ophørt så skal et system for Himmerland sikres.
Der skal findes nye kredsrepræsentanter til kommunerne i Himmerland. Jeg havde håbet på, at jeg kunne
gøre status på materielt færdigt.
Tag blot fat på et energigivende arbejde med gode ridevenner. Husk at samarbejde med
ridesporskonsulenten i DI.
Pga helbreddet må jeg trække mig tilbage fra naturudvalget og DI.

Jeg vil gerne sige tak til naturudvalget for jeres store indsats i året der er gået.
Randi S. Petersen

