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 2014.
Kontaktpersoner i BLR
Anne Dorte Jensen Underviser

4094 1735

Anne Schultz

Ridefysioterapeut

2640 7711

Laura Bjerkén

Småbørn, lørdag

2480 6081

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. 19

18. februar
14. marts
15. og 16. marts
Dato kommer
Dato kommer
26. april
29. maj
1.-3. juli

Generalforsamling kl. 19
Arbejdsdag kl. 17
Fastelavns-Sponsor-Stævne
Arbejdsdag kl. 13
D-stævne
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.

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 2013. Samtidig vil vi præsentere aktiviteterne frem til
sommerferien 2014.
Aktiviteter i andet halvår 2013
Et kig på kalenderen på vores hjemmeside viser, at vi har haft et aktivt efterår.
I slutningen af august havde vi en stand ved Kulturnatten i Sønderborg. Det var
sjovt. Vi fik fortalt mange mennesker om, hvad der er så specielt ved BLR, og vi
er med igen i 2014.
Rideforbundet arrangerede Åben Rideklub over hele landet. Vi åbnede også vore
døre, men der kom ikke så mange gæster. Og det var egentligt godt nok, for
vores gratis august måned havde givet så mange nye ryttere, at vi faktisk ikke
havde plads til flere på holdene.
Vi har haft et velbesøgt D-stævne i dressur for ponyer og heste med ryttere fra
hele Sønderjylland. Desværre blev springstævnet aflyst.
I slutningen af september holdt vi visionsdag for alle medlemmerne med
efterfølgende klubfest. I oktober var der kræmmermarked, som bliver en årligt
tilbagevendende begivenhed.
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
opvisning og besøg af julemanden.
Efter et par års pause har børnene igen deltaget i Rideforbundets Team Cup. Det
er en sjov dressur-holdkonkurrence, hvor et hold på 4 ryttere tager ud og rider på
andre klubbers heste. Det skal vi have gang i igen i 2014.
Holdet, som red Team Cup Classic, som er den samme konkurrence for ryttere
over 30 år, blev i år nummer to ved finalen i Sundeved.
I løbet af efteråret modtog BLR Dansk Rideforbunds certificering i Organisation.
Vi er udvalgt til at være med i et projekt om rideklubber med udviklingspotentiale.
Vi er klar og venter nu på, at Rideforbundet sætter noget i gang.
Aktiviteter i 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 forhåbentlig kan sætte spaden i jorden til vores udvidelse i efteråret 2014.
Nyt personale
I løbet af det sidste års tid har vi sagt farvel til flere undervisere, som enten har
fundet deres ønskejob eller har måttet stoppe på grund af helbredet. Bestyrelsen
har ansat Anne Dorte Jensen til at varetage den daglige undervisning.

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.
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 arbejdet på et udvidelses- og moderniseringsprojekt med
to nye ridehaller, så vi kan tilbyde bedre faciliteter til heste og ryttere. Vi skal lave
ny stald i den gamle ridehal, og den gamle stald skal renoveres. Til efteråret når
vi en vigtig milepæl i udvidelsesprojektet. Da skal vi have skaffet 4,5 mio kroner,
så vi kan sætte spaden i jorden inden vore dispensationer bortfalder.
Næsten alt papirarbejdet i forhold til kommunen og øvrige myndigheder er på
plads. Lokalplan og dispensation fra strandbeskyttelseslinjen er på plads. Vi har
fået overdraget de 40 meter af ridehallen, som kommunen ejer og hele det areal,
som lokalplanen dækker. Fra 1. januar 2013 ejer BLR alle anlæg på rideskolen.
Udvidet driftstilskud fra 2015 er godkendt.
Penge fra fx servering til Garantspisning, Børnehjælpsdagens lotterier,
kræmmermarked m.m. sættes ind på hal-opsparingen, som er på over 400.000
kr.
I 2013 er 70 fonde søgt om 3 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.
HJÆLP
Vi mangler nogen, som har gejst og evne til at kontakte forskellige virksomheder
for at høre om de kan sponsere penge, tid eller materiale til vores byggeri.
Kontakt formanden, hvis det er noget for dig.
Vi har brug for hjælp fra vore medlemmer til det daglige sponsorarbejde og i
cafeteriaet til stævner.
Hvis du vil høre mere om, hvad det indebærer, så kontakt bestyrelsen.

