Formandens beretning for 2017 til generalforsamling den 25. januar 2018 i
Broagerlands Rideklub.
Vi holder bestyrelsesmøde den 1. torsdag hver måned, og i 2017 blev det til 12 møder.
Vi planlægger arrangementer, gennemgår igangværende og nye projekter og holder styr
på den daglige drift samt økonomien.
Arrangementer
2017 har været et aktivt år, hvor vi bl.a. har afholdt følgende arrangementer:
 Ringridning Indendørs den 8. januar, Indendørs den 5. marts, Kr. Himmelfart den
25. maj og Indendørs den 21. november
Placerede til Kr. Himmelfarts Ringridning:
o Konge Bjarne Brodersen
o Kronprins Line Dreier
o Prins Melanie Paulsen
o Børnekonge Freya Brommann
o Træk og trav konge Therese T. Bredgaard
 Stævner: Fastelavnssponsorstævnet i februar, hvor vi red 27.505 kr. hjem til
opsparingen, D-stævne i spring den 22. april, D-stævne i dressur for heste og
ponyer den 26. august og Pokalstævne den 7. og 8. oktober
Klubmestre 2017:
o Pony-spring: Lea Winther
o Pony-dressur: Lea Winther
o Hest-dressur: Sandra Nissen
 Arbejdsdage – 8 stk., hvor vi lagde bund i Legehuset, hegnede marker til
privathestene og meget andet
 Ridelejr tre dejlige dage for børnene og elevhestene i starten af sommerferien.
 Øvrige Servering ved Garantspisning, Broager Ringridning, Brunsnæs Ringridning,
Medlemsmøde, Fejring af DRF’s 100 års jubilæum, Juleklip og Juletræsfest,
brandøvelse for brandfolk, Kæphestespringstævne
Projekter
Der blev lagt bund i Legehuset, som fik sit navn til indvielsen i forbindelse med
FastelavnsSponsorStævnet i februar.
Sommeren 2017 vil blive husket som én af de mest aktive på rideskolen i mange år. Vi fik
nyt tag på hele anlægget, som er blevet fantastisk lyst og flot. Det var på mange måder
også en træls sommer. Det var vådt, arbejdet skred ikke helt frem som planlagt, og der
blev lidt uro og vrøvl blandt opstalderne. Men det er alt sammen glemt nu, hvor det hele er
overstået.
Den 21.november i forbindelse med Indendørs ringridning holdt vi en flot indvielse med
snoreklip, taler og et kæmpe stort kagebord.
Elevheste
 Elevhestemarkerne blev gødet for første gang i mange år
 Hoppe- og vallakmarkerne blev inddraget til elevhestene
 Den øverste del af ”vejen” op til elevhestemarkerne fik sand i et forsøg på at gøre
den nemmere at færdes på i vådt vejr








Vi har fået et ekstra stød-hegn
Vi har lejet marken langs vandet
Kontrakter til halvparter og søndagsparter er revideret og sammenskrevet
Alle er blevet involveret i rengøring og hovslag – også parter
Vi solgte Athene til Therese, og vi solgte Milan. April fik fred.
Vi købte Phønix og Flicka

Privatopstaldere
 Vi har lejet marker af kommunen til privathestene
 Alle privatheste i halmladen har fået høhække
 Foderrummet er blevet indrettet til privatrytternes foder
 Der er ryddet kraftigt op i privatstalden
 Privatrytterne har fået nye skabe
 Modtagelse af nye opstaldere er sat i system
Klubrelaterede
 Vi har fået en ny silo til foder. Den gamle var utæt
 Der er kommet lys på møddingen. Det tænder automatisk.
 Der er kommet lys rundt om hele bygningen.
 Der er afholdt medlemsmøde og møde for parterne
 Henvendelse fra efterskolen om samarbejde fra 2018
 Vi blev recertificeret i sikkerhed og organisation af Dansk Rideforbund
 Hjemmesiden er blevet opdateret med inspiration fra naboklubbernes hjemmesider.
 Rygepolitikken er opdateret og rygeområderne er markeret på kort
 Der er undervist og afholdt prøver til Intromærker og Ryttermærker
Ridefysioterapien
Vi har ca. 70 patienter til ridefysioterapi hver uge. Tirsdag formiddag, torsdag eftermiddag
og fredag formiddag - i alt 13 timer. Ridefysioterapien er et godt aktiv for klubben, og det er
på den baggrund, at vi kan tilbyde elevundervisning til voksne og børn.
Vores ridefysioterapeut gennem 14 år Anne Schulz meddelte, at hun ville stoppe som
ridefys. Susanne El-Hifnawy tager over. Hun har været på besøg og afløst nogle gange.
Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet.
I ridefysioterapien har vi mange frivillige hjælpere, som kommer trofast hver uge for at
trække rundt med patienterne. Det er en uvurderlig hjælp, som hjælperne skal have en
kæmpe tak for. Derudover tak til Anne for mange års godt samarbejde.
Ansatte
Saskia har i årets løb undervist alle børn i elevskolen inklusive lørdagsholdene på bedste
vis. Samtidig arbejder hun i ridefysioterapien.
Rita har haft de mere øvede ryttere to timer mandag og to timer onsdag.
Da Rita sagde op, gav det anledning til et servicecheck af vores undervisning. Og i
samarbejde med Saskia fandt vi frem til en løsning, hvor vi fra 1. januar har to undervisere,
som har undervisning i både ridehal og Legehus på samme tid. Det skal gøre, at rytterne
kan komme på hold med andre på tilsvarende niveau.

Line Skipper Petersen startede som ny underviser i midten af december, så hende og
Saskia nu deles om undervisningen. Det er stadig ok at medbringe egen underviser til
enetimer.
Der har været 2-3 personer i samfundstjeneste. De har malet, snedkereret og slået græs
på sansestien.
Jan passer hestene i stalden, ordener banerne, klipper græsset, hjælper i ridefysioterapien
og meget andet.
Mona er ansat i ridefysioterapien og derudover passer hun godt på Max’s ben.
Tak til vores ansatte for jeres engagement og gode arbejde i 2017.
Tak til
ALLE, som én eller anden måde har været aktiv for klubben i 2017. Uanset om man har
bagt en kage, deltaget i en arbejdsdag, hjulpet til et stævne, skaffet en ny sponsor, solgt
en pakke julekort eller noget helt andet, så har man bidraget med en frivillig indsats og det
er guld værd for en klub som vores. Tak for det.
Tak til alle sponsorerne, der bidrog til Fastelavns-Sponsor-Stævnet.
Tak til skiltesponsorerne.
Tak til Sønderborg Kommune, SE’s vækstpulje og Fabrikant Mads Clausen Fond for
økonomisk støtte til vores nye tag.
Tak til pressen for positiv omtale også i 2017.
Og til slut en kæmpe stor tak til mine kolleger i bestyrelsen. Tak for jeres engagement og
flittighed. Jeg glæder mig til endnu et år.
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