Formandens beretning ved BLR’s generalforsamling den 9. februar 2017
I 2016 har vi haft forrygende travlt. Vi har fået lavet mange ting, brugt mange penge, men
heldigvis også fået mange penge ind igen.
Aktiviteter i 2016
Generalforsamlingen sidst i februar var som sædvanligt godt besøgt. Vi er så heldige, at
vores medlemmer interesserer sig for, hvad klubben og bestyrelsen laver. Og det siger vi
mange tak for.
Fastelavnsstævnet den sidste week-end i februar havde mange starter og mange flotte
udklædninger. 18.900 kr. blev sat ind på opsparingskontoen efter stævnet.
Den 1. maj havde vi D-stævne i spring for heste og ponyer.
Til ringridning på Kr. Himmelfartsdag den 5.5. var der en del udenbys ryttere. Line Dreier
blev konge, og da hun er medlem af klubben, vandt hun også pokalen. Bent Christensen
kronprins. Inge Toft prins. Børnekonge Sarah Pabst. Træk og trav konge blev Alberte
Christensen.
Midt i maj havde vi D-stævne i dressur for heste og ponyer.
Fra den 24. til den 26. juni var vores dygtige Team Cup hold til landsfinaler på
Vilhelmsborg, og de vandt en flot tredjeplads. Pigerne havde selv samlet 10.000 kr.
sammen Tak til alle sponsor, rytter kammerat, venner og familie der gjorde det muligt, at
sende et hold af sted til finalen. Bl.a. ved, at forskellige sponsorer havde givet gaver, som
blev solgt på auktion på Facebook.
Ridelejren i starten af sommerferien samlede mange unger til nogle sjove dage i hestens
tegn.
Det er også efterhånden blevet en tradition, at rideklubben har en stand til Kulturnatten i
Sønderborg i august. En dejlig aften, hvor vi får snakket med mange nye mennesker. Men
også en del gamle medlemmer kigger forbi denne aften og får en lille sludder.
Første week-end i september havde vi igen D-stævne i dressur for heste og ponyer. Der er
kamp om rytterne fra mange stævner, og vi skal overveje, hvordan vi kan gøre vores egne
stævner mere attraktive.
Sammen med Sønderborg Kommune holdt vi Tilflytter-arrangement, hvor en hel flok nytilflyttere oplevede et par timer i hestens verden.
Den 30.10 holdt vi klubstævne, hvor vi fandt årets klubmestre – Lea Winther i ponydressur, Maja Pabst i spring og Sandra Nissen i hest-dressur. Samtidig fik vi indviet vores
store, flotte spejl. Repræsentanter fra Syd Energis Vækstpulje og Nordea kom og klippede
den røde snor. Kirsten har syet et flot gardin, som vi kan trække for, når der er spring og
løsspring i hallen.
Dem 3.nov holdt vi et udvalgsmøde. Alle vores udvalg var repræsenteret og vi fik snakket
det næste halve års aktiviteter igennem.
I december holdt vi Juleklippedag, hvor børnene mødes, og i løbet af et par timer får lavet
rigtigt meget flot pynt til det store juletræ i ridehallen.
Anden søndag i december holdt vi sædvanen tro julearrangement, og julemanden kiggede
forbi med poser til alle de artige børn, som var mødt frem.
Julen bød ikke på så mange fridage i 2016, så ringridning blev skubbet til første week-end
i januar.
I foråret blev der undervist i Ryttermærke 1 og i efteråret Ryttermærke 2. Der var god
opbakning af både børn og voksne og alle bestod prøverne med glans. Tusind tak til
Stefanie, vores yndlings-ryttermærke-underviser og til Dorthe for engagementet.

Derudover har vi holdt tre officielle arbejdsdage, hvor vi har ryddet op og repareret
forskellige steder. Og selvfølgelig havde vi også den hyggelige arbejdsdag, hvor vi alle
samles og ordner hegn, for så at lukke hestene på græs for første gang. Vi har solgt
lodsedler og julekort. Vi har serveret til Garantspisning og stået i ølvogn til Broager,
Gråsten og Brunsnæs Ringridning.
Slamladen
Det tog over fire måneder at få underskrevet skødet på slamladen, og den 27. november
2015 fik vi endelig svar på, at Naturstyrelsen havde godkendt at vi må bruge laden til
ridehal. Den 2. december fik vi en landzonetilladelse, som var i høring til 6. januar 2016.
Der gik næsten et helt år fra vi bød på laden til den endelig blev vores. I løbet af
sommeren fik vi penge fra kommunens anlægspulje til lysplader og port i bl.a. slamladen.
I slutningen af oktober gik vi for alvor i gang med projektet omkring slamladen. Vi fik en
murer/tømrer i samfundstjeneste, og så blev det alvor. Beplantningen langs den ene side
og gavl er blevet beskåret. Der er gravet ud langs siderne, så vi kunne arbejde frit. Der er
sat metalplader og lysplader på siderne og i gavlene. Der er kommet LED-lys og
stikkontakter op.
I januar 2017 er der lagt gummimåtter i bunden, sand og flis er lagt på, så vi nu har en
ekstra ridehal.
Vi mangler kun en ny port, men den er bestilt og så lidt omkring tagrenderne.
Der er blevet brugt mange timer på dette projekt. Medlemmerne har været flinke til at
hjælpe, men vi har lært, at vores kompetencer ikke ligger i det håndværksmæssige.
En stor tak til alle der har hjulpet med oprydning, mad og andet. Men specielt tak til Daniel
og Preben for de mange week-ender I har brugt på dette projekt. Uden jer var vi ikke
kommet i mål.
Nye elevheste Vi har fået penge af I.P.Nielsen fonden til at købe elevheste for. Topper og
Kenzo blev en del af familien. Mads Clausen Fonden gav penge til nye sadler, så alle
elevhestene nu har en sadel, der er deres egen og passer perfekt. Og så har vi lånt Calle
som elevhest.
Elforbrug
LED-lys i hallen fungerer fint med store besparelser i elforbruget. Nu har alle staldene
også LED-lys. Og de nye elradiatorer er med timer. Men vi skal stadig huske at slukke
lyset.
Personale
Jan passer vores heste tilfredsstillende i dagligdagen. Og så er han blevet færdig med at
renovere den første afdeling af stalden, så vi nu har både værksted, et rum til alle
elevhestenes ting og et rum med skabe til elevrytterne.
Madlin måtte desværre stoppe som underviser på grund af familiære årsager. Hendes
afløser Saskia gør et fantastisk arbejde både i undervisningen af børnene og i
ridefysioterapien.
De mere øvede dressur-ryttere får undervisning af Rita Jensen.
Til spring har vi stadig fornøjelsen af Lisa Niss.
Mona er ansat i ridefysioterapien og passer desuden godt på Max’ ben.
Hver anden week-end har vi fået Morten Andresen til at klare staldarbejdet.

Hvad var positivt i 2016
Vi skal huske at fokusere på alt det positive, så den lille smule, der er negativt ikke får lov
at fylde for meget.
Jeg har spurgt bestyrelsen, hvilke ting der var specielt positive i 2016. Ud over mange ting
som allerede er nævnt blev der sagt: personalerummet er ryddet op og malet og bruges nu
som behandlerrum, nye marker, høhække til privathestene, den hurtige afregning for
servering ved garantspisning, Broagervigvej er blevet vedligeholdt hele året.
Derudover har jeg fundet lidt i vores referater: vandslangen på vaskepladsen er kommet
op i loftet, opstaldningskontrakterne er blevet opdateret og fornyet, den grimme hvide
container er solgt, der er afholdt Intromærker for lørdagsholdene, vi er skiftet til Equsana
foder og Fritz overstod sin seneskade,
Lidt negativt kunne vi også finde, men det var ikke meget – vi fik ikke holdt medlemsmøde,
lodsedlerne er ved at være en belastning, oktoberstævnet manglede planlægning og vores
sansesti bliver ikke brugt så meget som den fortjener.
Tak
Til sidst men ikke mindst vil jeg gerne sige tusind tak til ALLE som er med til at gøre
Broagerlands Rideklub til et dejligt sted at være. Tak til vores ansatte for jeres
engagement og arbejdsindsats. Tak til hjælperne til ridefys, småbørn og handicap, I gør et
uvurderligt stort stykke arbejde. Tak til alle andre – for hjælp i Muleposen, hjælp med
bagning, maling, servering, salg, ja alt det som vi i bestyrelsen stiller an. Uden jer havde vi
ikke over en 600.000 kr. på opsparingskontoen. Tak til sponsorerne, som gør det muligt for
os at lave mange af de projekter vi får udført i løbet af året.
Og helt til sidst en stor tak til bestyrelsen for jeres store engagement og jeres mod- og
medspil. Sammen udvikler vi denne klub i en rigtig god retning.
To bestyrelsesmedlemmer tager vi afsked med i aften: Anne-Dorte Jensen og Anne
Madsen har begge fået børn og vælger at prioritere familien frem for bestyrelsesarbejdet.
Tusind tak for jeres indsats i alle de år I har været med i bestyrelsen.

7. februar 2017

Pokaler:
Klubmester
 Klubmester dressur pony – Lea Winther på El Shakima
 Klubmester dressur hest – Sandra Nissen på Charlie
 Klubmester spring – Maja Pabst på Daisy
 Ringridning – Line Dreier
 Championat pony – Maja Pabst
 Championat hest – Sandra Nissen

