Godt Nytår
Til slut vil bestyrelsen gerne ønske alle et Godt Nytår, og sige tusind tak for den
store opbakning vi får. Specielt her i julemåneden, hvor alle har solgt lodsedler
for Børnehjælpsdagen.
Vi glæder os til at se jer alle i 2016.
Kontaktpersoner i BLR
Underviser
Anne Schultz

Ridefysioterapeut

2640 7711

Lisa Niss

Underviser, spring

2851 6485

Rikke Bjerkén

Småbørn, lørdag

2326 3786

Lisa Nielsen

Formand

4024 0439
lip.nielsen@gmail.com
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Kirsten Hansen

Kasserer
2639 2984
Kontaktperson for
cosmo04@get2net.dk
ridefysioterapi
Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk
Aktiviteter
Forårets 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 os.
Hvornår

Hvad

1. torsdag i hver måned

Bestyrelsesmøde kl. 18.30

25.2.
26.2.
27.2. + 28.2.
19.3.
30.4.
5.5.
Ultimo juni

Generalforsamling kl. 19
Arbejdsdag kl. 17
Fastelavns-Sponsor-Stævne
Arbejdsdag kl. 13
Arbejdsdag kl. 13 – hegn og marker ordnes
Kr. Himmelfarts Ringridning
Ridelejr for børn og unge

Der mangler datoer for D-stævnerne, og de arbejdsdage, som følger med.
De kommer på hjemmesiden, så snart vi kender dem.

Nu er det snart ganske vist, at slamladen er vores.

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 Broagerlands Rideklub i
andet halvår af 2015. Samtidig vil vi præsentere aktiviteterne frem til
sommerferien 2016.
Aktiviteter i andet halvår 2015
I løbet af sommeren blev ridehallen højtryksrenset. Barrieren blev malet, og der
kom mere sand og flis på bunden.
I stalden blev værkstedet revet ned, så Jack nu har en stor flot boks. Hen over
sommeren og efteråret er boksene i den lave side af stalden blevet muret op, så
vi nu snart har nogle flotte rum til elevhestenes udstyr, et stort værksted og et
ekstra sadelrum, som primært skal bruges til elevrytterne samt halv- og
søndagsparter. I løbet af vinteren skal personalerummet shines op, så det kan
bruges bl.a. som undersøgelses- og samtalerum for ridefysioterapeuterne.
Ridelejren i starten af sommerferien var som altid en succes. Børnene hyggede
sig og fik skabt nye venskaber på tværs af holdene.
I de første måneder efter sommerferien prøvede vi kræfter med lektiecafé. Det
skete i samarbejde med Broager Skole og var fantastisk vellykket.
Vi havde et velbesøgt D-stævne i spring for ponyer og heste med ryttere fra hele
Sønderjylland.
Den 3. oktober oprandt dagen for vores 45 års jubilæum. Alle sejl var sat til, og vi
fik en fantastisk dag med flere forskellige opvisninger, et kæmpestort kagebord
og en dejlig fest om aftenen i telt i ridehallen.
Ved klubstævnet i november fik vi kåret klubmestrene i dressur og spring hos
heste og ponyer. Og som et festligt punktum for året holdt vi juleafslutning med
besøg af julemanden.
Aktiviteter i 2016
Ud over de arrangementer, som ses i kalenderen på bagsiden, arbejder
bestyrelsen videre på at få Dansk Rideforbunds certificering i Miljø og Ridelejr.
Vi skal fortsat have fokus på at skaffe penge til vores opsparingskonto, så vi har
et godt fundament, når vi skal i gang med at bygge en ny, stor ridehal.
Arbejdet med at få en kommunegaranti til et kreditforeningslån er sat på standby
indtil vi selv har skaffet flere penge.
Rammer, der strammer
Siden maj 2010 har vi arbejdet på et udvidelses- og moderniseringsprojekt med
to nye ridehaller, ny stald i den gamle ridehal, og renovering af den gamle stald.
Projektet har ændret sig en del her i efteråret, da vi har købt slamladen af
Rensningsanlægget. Laden skal i første omgang fungere som en lille ridehal. Når
økonomien er på plads, bygger vi én stor, ny ridehal og laver slamladen om til
stald. På den måde er vores oprindelige projekt blevet 10 mio. kr. billigere.
Penge fra fx servering til Garantspisning, Børnehjælpsdagens lotterier,
fastelavns.sponsor-stævnet m.m. sættes ind på hal-opsparingen, som er på
næsten 700.000 kr.

Slamladen
Købet af slamladen er næsten på plads. Når høringen af landzonetilladelsen er
overstået den 6. januar kan vi gå i gang med at gøre laden klar til brug.
Vi vil indkalde til nogle ekstra arbejdsdage, når vi ved mere. Og vi håber på
sædvanlig stor opbakning, så vi kan tage laden i brug før sommerferien.
Personale
Vores daglige underviser Judith har efter en længere sygeperiode valgt at
fratræde sin stilling.
I Judiths fravær er et par af klubbens medlemmer trådt til og har varetaget
undervisningen, så både børn og voksne har kunnet få undervisning.
Lige nu søger vi efter en ny underviser, og vi forventer, at det er på plads senest
1. februar.
Nyt lys i staldene
LED-lyset i ridehallen fungerer superfint, og vi er fortsat med at sætte LED-lys op
i halmladen, i den øvre ende af stalden og på striglepladserne. I starten af det nye
år kommer der tilsvarende armaturer op i resten af stalden. Der er også kommet
andet lys på toilettet, i gangen og i de nye rum. Det hele er nu styret af sensorer.
Og det kan virkelig ses på forbruget.
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NYE IDÉER efterlyses
Bestyrelsen efterlyser nogle idéer til, hvordan vi kan tjene nogle penge. Vi føler,
at vi er kørt lidt træt i fx lodsedlerne, men vi kan heller ikke undvære de 5-10.000
kr. som det giver til opsparingen hvert år.
Kender du noget til, hvordan andre foreninger gør? Kan vi hjælpe med noget
status, noget reklameomdeling, pakning af julegaver eller andet.
Sig endelig til, hvis du har idéer eller forslag.

