
Formandens beretning for 2019 ved BLR’s generalforsamling den 30. januar 2020 
 
Det har været et år med gang i. Vi har afholdt 11 bestyrelsesmøder og et medlemsmøde. Bestyrelsen har 
repræsenteret klubben ved to distriktsrådsmøder og et repræsentantskabsmøde i Dansk Rideforbund. 
Vi har en dejlig ro blandt i stalden og blandt medlemmerne, og de små konflikter der opstår forsøger vi at 
løse hurtigt, så de ikke vokser og bliver uoverskuelige. 
 
Personale 
BLR-staldmand har fået sin egen profil, så vi kan skrive til staldmanden på messenger og facebook. Det er 
en fordel, da Jan ikke skal bruge sin private profil, og afløsere kan også se beskeder fra opstalderne. 
Gennem hele året har Jan arbejdet med den indendørs bane. Den nye baneplaner har drillet og gjort 
arbejdet mere besværligt end tiltænkt. Vi har fået hjælp til indstilling ved Polaris, hvor den er købt, så nu 
håber vi at det lykkes at få en fin jævn bane. Der kommer mere flis og sand på i det nye år. 
 
Line og Sarah har været på kursus ved Rideforbundet, hvilket gav noget ny inspiration. Blandt andet 
forsøger de at få lidt mere praktisk teori ind i undervisningen. Det er svært, og det er ikke alle forældre, der 
kan se fordelen ved at deres børn også bliver undervist i sikkerhed og korrekt omgang med hestene.  
Sarah har fået en time mere om onsdagen. Hun har været en måned hos Hasse Hoffmann – Jacob og Jette 
har afløst. Vi er glade for at kunne give den mulighed for uddannelse til vores ansatte. 
Majbritt er begyndt at undervise hver anden lørdag. 
Både Sarah og Line beder om, at ryttere og forældre bliver bedre til at melde afbud til undervisning, så det 
bliver nemmere at disponere hestene.  
 
Rideklubben er godkendt som samfundstjenestested. Vi har haft fem samfundshjælpere hen over året, og 
de har sørget for at beplantningen på volden mellem springbanen og elevmarken er klippet i bund, at 
hegnet langs elevmarken er blevet klippet op næsten hele vejen, at der er ryddet op i bækken efter at 
egetræerne blev fældet, at der er beskåret træer bag privatstalden og så har de hjulpet færdig med 
renovering i privatstalden. 
 
Vi har haft én person i arbejdsprøvning. Han hjalp Jan i stalden og fik blandt andet malet mellemgangen og 
det gamle sekretariat. 
Vi har haft erhvervspraktikanter fra Dybbøl efterskole og en stor skolepige fra Broager Skole som hjalp tre 
dage i ugen. 
 
Mange tak til vores ansatte for, at I tager godt imod de mennesker, som af forskellige grunde og med 
forskellige udfordringer kommer til rideskolen. Vi er et værdsat sted både hos Broager Skole og 
Kriminalforsorgen.  
 
Vi har lidt udfordringer med fodring om aftenen og i week-enden. Dele af bestyrelsen har ydet en stor 
indsats i den forbindelse. Det har medført, at vi fra 2020 er nødt til at fordele fodervagterne middag og 
aften hver anden weekend til privatopstalderne.  
 
Ridefysioterapi 
Ridefysioterapien kører godt. Der er af og til venteliste. Vi har fået nye hjælpere. Største udfordring er at få 
hestekabalen til at gå op. Men med de seneste indkøb af store heste håber vi at imødegå ønsket om flere 
heste, der kan gå med bagrytter. 
Vi er utroligt glade for vores dygtige ridefysioterapeut og vores mange hjælpere, der gør en fantastisk 
indsats hver eneste uge. Hjælperne er frivillige voksne og pensionister, plus nogle af de store piger fra 
elevskolen samt nogle af vores privatopstaldere. 
 
Elevheste 
Vi har mange flittige og dygtige elevheste og ponyer. De arbejder godt og trofast, og de er forholdsvis 
gamle. Det kan ikke undgås, at vi må tage afsked med en hest eller en pony ind i mellem. Nogen må vi 



sende over regnbuen andre må vi sælge. I 2019 har vi sagt farvel til Mads. Han blev aflivet på grund af gigt. 
Theo måtte vi sende til en ny familie pga luftvejsproblemer. Melka blev taget hjem pga halthed. Calle kom 
tilbage til sin ejer for at blive en god ringriderhest igen. Bruno var for sensibel til ridefys og vi byttede den 
for Zafir. Derudover har vi sagt goddag til Maggie, Dana, Manna og Tøsen. Og her i starten af året har vi fået 
lille Imse i stalden. 
Elevhestene fik ny smed i 2019. 
 
Aktiviteter 
Vi har afholdt  

 kursus i pilatestræning for heste 

 ringridning 6. januar, 31. marts, 30. maj og 24. november – nyt med betaling ved tilmelding 
betyder, at der kommer dem, der har meldt til. Nicole Haugaard Sørensen vandt pokalen. 

 Lottospil, som var godt besøgt og gav en god skilling til opsparingen. 

 fastelavns-sponsor-stævne.  40.000 kr. redet hjem, det var rekord. 

 D-stævne i spring, D-stævne i dressur. 

 Klubmesterskab med følgende mestre: 
Maja Pabst på Gizmo i ponyspring 
Lærke Pawlik og Flicka i dressur for elevponyer 
Kamilla Lakjer i dressur for elevheste 
Izabella H. Petersen på Claus i ponydressur 
Sandra Nissen på Charlie i hest dressur 

 Ridelejr, hvor en masse tøser havde et par sjove dage 

 Medlemsmøde 1. september hvor vi fik idéer til rytterstuen og til jubilæet 
 
Vi har serveret ved garantspisning. Der var en tynd omgang rent pengemæssigt. 
Grooming kursus blev aflyst 
Vi er med i Elevskole Cup og pigerne klarer sig super flot. De har vundet deres afdeling og er nu i 
semifinalen.  
Det er umuligt at gennemføre alle disse arrangementer uden opbakning fra medlemmerne. Tusind tak til 
jer, der arrangerer, jer der deltager, jer der kommer og kigger, og specielt tak til jer der hjælper. Uden jer 
alle ville det ikke være muligt at afholde noget som helst og dermed tjene en skilling til klubkassen. 
 
Stald 
Vi har ikke problemer med at få lejet vores bokse ud. Vi har fået et ry som et dejligt sted med glade 
mennesker og lyse, venlige faciliteter. Det skyldes i særdeleshed vores opstaldere og ryttere, som er med til 
at sætte stemningen. Tak for det. 
Vi har fået renoveret privatstalden. Der er nu røde plader hele vejen rundt og der er gennemsigtige plader 
øverst på begge sider. Gulvet er støbt helt ud til pladerne. Tusind tak for indsatsen til alle jer der har været 
med til at dette projekt endelig blev tilendebragt. 
Der er problemer med rotter i privatstalden. Vi har strammet op på, at kattene ikke må få mad i 
privatstalden – heller ikke bare to krummer. Derudover havde vi foder, som ikke var i lukkede beholdere i 
vores kasser. Der er blevet ryddet kraftigt ud i det gamle løse hø på gulvet. Rotterne er ikke helt væk, men 
vi fortsætter jagten. 
Vi har fået nye træpiller til boksene, og de virker meget bedre end de gamle. 
De tre første elevbokse blev lavet til fire, som er gode til de større elevheste. 
Sønderjysk Forsikring opsagde samarbejdet, da de ikke forsikrer landbrug, så vi er skiftet til Tryg forsikring. 
Broager Brandværn har været på øvelse og i den forbindelse opfordrede de os til at skifte de gamle møre 
brandslanger. Det er gjort. 
Vi havde store problemer med kloakpumpen. Der gik lang tid med at finde ud af om pumpen var vores eller 
forsyningens. Men nu er pumpen udskiftet, den virker, og det blev dyrt. 
 
Hal 



Taget, som vi fik lagt på i 2017 er stadig utæt. Håndværkerne har en plan. Jens holder dem op på planen, og 
vi venter på tørvejr for at planen kan føres ud i livet. 
Projektet ”Ny, større og handicapegnet rytterstue” er startet op.  

 Vi har fået tegninger og et overslag, som vi bruger til at søge fonde m.m.  

 Vi har fået dispensation fra Kystdirektoratet, så vi må bygge inden for strandbeskyttelseslinjen. 

 Vi har søgt byggetilladelse  

 Vi har tilsagn fra fonde på 623.000 kr. 

 Vi har lånetilsagn på 750.000 kr. 

 Vi har henlæggelser og opsparing på 210.000 kr. 

 Vi mangler 900.000 kr. De skal være på plads senest 1. april.  

 Vi håber på indvielse til jubilæet den 1. oktober. 
Vi har fået to nye skiltesponsorer – OJ Electronics og Mobergs køreskole. Flere må gerne komme til. 
 
Udendørs 
Egetræerne langs jordfoldene og elevhestenes marker blev fjernet. Bækken blev renset for nedfaldne grene 
m.m. Det sidste hegn ned langs privatstalden er blevet fjernet af samfundshjælpere. Der er fjernet 
forhindringer i bækken, hvilket gerne skulle gøre at den kan afvande uden alt for mange problemer. 
Det gamle hegn langs marken ved gendarmstien gav efter for vejr og vind. Marken er blevet hegnet ind 
med gulvtæpperør, men der mangler stadig et stykke. Det skal vi have lavet færdig i løbet af foråret. 
Bunden i den udendørs galge er renoveret med sand og flis.  
 
Beboerne på Mariehøj er blevet irriterede over, at hestene skider på vejen, så nu må vi finde andre steder, 
at ride med lørdagshold og ridefys i de vådeste perioder. 
Forsyningen skal lave et regnvandsbassin på marken oppe ved privathestene. Første udkast tog rigtigt 
meget af markerne. Vi har arbejdet med forsyningen og kommunen, så det seneste projekt ligger i den 
vådeste del af marken. Vi troede at de skulle lave bassinet i sensommeren. Men det lader vente på sig.  
I forlængelse af dette projekt skal bestyrelsen i gang med at søge kommunen om, hvorvidt vi kan købe eller 
langtidsleje elevhestemarkerne, privatmarkerne og den store på modsatte side af vejen.   
 
Øvrigt 
Rideklubben har 50 års jubilæum den 1. oktober 2020. Jubilæum har været et tema hele året uden, at der 
er sket ret meget andet end, at vi har fået nogle fine idéer til medlemsmødet. 
Vi er certificerede ved Dansk Rideforbund – det har medført, at vi har fået lov til at teste et nyt 
evalueringssystem. Det skal bruges til stævner og til evaluering af undervisning mm. 
Vi er begyndt at fakturere ridetimer for tre måneder ad gangen. Det går fint, og det letter kassererens 
arbejde. 
Vi har lavet en undersøgelse af tilfredsheden med elevskolen. Der kom gode tilbagemeldinger og mange 
brugbare kommentarer. Både heste og undervisere fik ros.  
 
Tak 
Jeg vil slutte beretningen med at sige tusind tak til vores ansatte for, at I får hverdagen til at fungere på 
bedst mulig vis med heste, børn, voksne, patienter og forældre. 
Det er ikke helt let at være ansat med en ledelse, der er frivillig, og som sjældent er til stede, når I lige har 
behov for os. Men I klarer det, og I er altid parate til at springe ind og afløse hinanden, hvilket gør det 
nemmere for os som bestyrelse. 
En kæmpe tak skal lyde til alle i ridefysioterapien. I gør en uvurderlig indsats. Ikke kun for rideklubben, men 
specielt for de patienter, som I hjælper hver uge. Godt gået. 
Tak til vores forskellige udvalg, som sørger for at vi har nogle arrangementer.  
Stor tak til de forskellige sponsorer, som har støttet os i gennem 2019. Både med skilte, store beløb til 
rytterstuen, mindre beløb, så vi kunne købe en elevhest og gaver til vores stævner. Det er alt sammen 
noget, der gør hverdagen nemmere og sjovere for mange. 
En tak til vores medlemmer, som bakker op om de mange tiltag, som bliver søsat.  



Til sidst, men absolut ikke mindst en tak til mine kolleger i bestyrelsen for et fantastisk arbejde igen i dette 
år. Uden jer og jeres forskellige indsatser kunne vi ikke sidde her og have en rigtig velfungerende rideklub. 


