Kontaktpersoner i BLR
Anne Dorte Jensen Underviser

4094 1735

Anne Schulz

Ridefysioterapeut

2640 7711

Rikke Bjerkén

Småbørn, lørdag

2326 3786

Lisa Nielsen

Formand

4024 0439
lip.nielsen@gmail.com

Kirsten Hansen

Kasserer
2639 2984
Kontaktperson for
cosmo04@get2net.dk
ridefysioterapi
Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk
Aktiviteter
Efterårets aktiviteter annonceres på hjemmesiden, på Facebook og med opslag
på rideskolen.
Hvis du har idéer eller vil melde dig til noget, så må du gerne kontakte
bestyrelsen. Vi kan ikke love at stå for arrangementet, men vi kan hjælpe med
mange ting.
Hvornår

BLR – INFO
1-2014

Hvad

1. torsdag i hver måned

Bestyrelsesmøde kl. 19

30. juni + 1.-2. juli
16. august
22. august
5. september
6.-7. september
13. september
24. oktober
25.-26. oktober
29. november
29. november
7. december
27. december

Ridelejr for børn og unge
Arbejdsdag kl. kl.13-16
Kultur- og Idrætsnat i Sønderborg
Arbejdsdag kl. 17
D-stævne - Dressur
Sikkerhedskursus kl. 13
Arbejdsdag kl. 17
Klubstævne med pokalklasser
Juleklippedag
Julefrokost
Juletræsfest
Ringridning kl. 11

Følg os på Facebook og på

www.broagerlands-rideklub.dk

Kære medlemmer, ryttere og forældre
Bestyrelsen vil gerne fortælle lidt om, hvad vi har lavet i første halvår af 2014.
Samtidig vil vi præsentere aktiviteterne frem til 2015.
Aktiviteter i første halvår 2014
I de første måneder af marts havde vi et lille livsstilsprojekt – Stram livremmen.
Omkring ti personer tabte 55 kg på 10 uger.
Vi har fået nyt design på vores hjemmeside, som nu fremtræder mere
brugervenlig end før.
I februar holdt vi vinterringridning for en flok ringryttere, som havde det så sjovt,
at de har booket hallen igen senere på året.
Fastelavns-sponsor-stævnet blev støttet flot af mange sponsorer 23.500 kr. blev
det til i alt.
Vores elevheste er med i et landsdækkende forskningsprojekt om elevhestes
sundhedstilstand og levevilkår. Vi glæder os meget til at se resultatet.
Vi er udvalgt til at være med i et projekt om rideklubber med udviklingspotentiale.
Vi er klar og venter stadig på, at Rideforbundet sætter noget i gang.
Aktiviteter i efteråret 2014
Ud over de arrangementer, som ses i kalenderen på bagsiden, arbejder
bestyrelsen videre på at få Dansk Rideforbunds certificering i sikkerhed og miljø.
Derudover skal vi selvfølgelig have nogle flere penge på opsparingskontoen, så
vi kommer tættere på at realisere vore planer om udvidelse.
Vi har lånt 60.000 kr. rentefrit i Sønderborg Kommunes Foreningslånepulje.
Pengene skal bruges til nyt og mere energirigtigt lys i ridehallen og forhåbentlig
rækker det også til stalden.
Den nye skolereform får også betydning for rideskolen. I hvilket omfang er vi
endnu ikke klar over, men vi kan sætte aktiviteter i gang for skoleeleverne, hvis
skolen ønsker det.
Personale
Vores underviser Anne Dorte Jensen går på barsel i løbet af efteråret. Vi skal
have en barselsvikar, så hvis nogen kender nogen, så sig endelig til.
Forskellige hjælpere
Rideskolen er godkendt som samfundstjenestested, og vi har haft en del
personer i samfundstjeneste. De har primært arbejdet med at holde ridestien fri
for ukrudt.
Vi har haft personer i praktik. De har hjulpet til handicap og med elevhestene.
Derudover hjælper vi Broager Skole ved at stille et lille job til rådighed for elever,
der har behov for fysisk aktivitet eller afveksling i deres skoledag.

Rammer, der strammer
Siden maj 2010 har vi alle arbejdet hårdt på et udvidelses- og
moderniseringsprojekt som vil give os to ridehaller, så vi kan tilbyde bedre
faciliteter til heste og ryttere. Og specielt bedre forhold for ridefysioterapien, hvor
vi i øjeblikket har to års ventetid.
Første etape koster 15 mio. kroner. Kommunen har vores ansøgning om
kommunegaranti til et lån på 9 mio kr. og et anlægstilskud på 3 mio kr. med i
deres budgetlægning for 2015.
Imens arbejder vi videre med projektet og med alternativer. Dispensationen til at
bygge inden for strandbeskyttelseslinjen er forlænget med tre år. Halmladen kan
laves, så vi kan få miljøgodkendelse til at have hestene stående der. Og hvis vi er
rigtigt heldige, så lykkes vores planer om at købe rensningsanlæggets lade. Det
vil betyde, at vi kan reducere projektet, så vi kun skal opføre én ridehal i stedet for
to.
Men uanset hvad der lykkes, så mangler vi penge – mange penge.
Penge fra fx servering til Garantspisning, Børnehjælpsdagens lotterier,
kræmmermarked m.m. sættes ind på hal-opsparingen, som er på over 465.000
kr.
Siden januar 2013 er 81 fonde søgt om 12,6 millioner kroner. Fondene har indtil
nu bidraget med 62.500 kr. Der er lang vej igen, og vi skal snart til at have nogle
store beløb på kontoen. Ellers når vi det ikke. Vi har en professionel fundraiser til
at søge de allerstørste fonde, men hans resultater har til nu været lige så
negative som vores egne.
Vi er positive
Selvom det går trægt for vores udvidelse, så er vi glade for de faciliteter, vi har. Vi
har to dejlige ridestier – én langs vandet og sansestien rundt om
rensningsanlægget. Vi har en hal og nogle dejlige bokse. Og vigtigst af alt, så har
vi nogle hjælpsomme medlemmer, og nogle dejlige heste.

