
Formandens beretning for 2020 ved BLR’s generalforsamling den 1. juni 2021 

 

Det har været et mærkeligt år, som har været præget af byggeri og Corona med en voldsom usikkerhed 
omkring økonomien. 

I løbet af få dage midt i marts blev der meget stille på rideskolen. Ridefysioterapien lukkede ned, det samme 
gjorde elevundervisningen. Det store spørgsmål lød: Hvornår kan vi starte igen? Kommer vi i gang inden 
sommerferien? Hvad med økonomien? Hvordan får vi passet heste og ponyer? Hvad med stævner, 
ringridning og, og, og. 

Spørgsmålene var mange, og efterhånden har vi også fået en del svar. 

Vi har måttet aflyse mange arrangementer herunder vores jubilæumsfest, men vi håber, at vi kan tage 
revanche i 2021. 

Bestyrelsen er MEGET taknemlig for den store opbakning, vi har fået fra elevrytterne og deres forældre 
under første nedlukning. Næsten alle betalte deres regninger i første og andet kvartal, selvom de måtte 
undvære ridningen. Det hjalp os virkelig meget. Under anden nedlukning sendte vi ikke regninger ud til 
elevrytterne, da ridefysioterapien kørte nogenlunde normalt, og da elevhestene blev rørt i ridefysioterapien, 
så var underviserne sendt hjem 

 

Vi har afholdt 11 bestyrelsesmøder – de fleste over Teams, en generalforsamling for 2019 og én 
ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen har repræsenteret klubben ved to distriktsrådsmøder og et 
repræsentantskabsmøde i Dansk Rideforbund. 

 

Personale 

I den første nedlukning var Jan på arbejde for at passe vores privat- og elevheste. Han gik lidt ned i tid, da 
der ikke var handicap, men hjalp med at motionere hestene så vi kunne være klar til pludselig genåbning. 

Line og Mona var på nedsat tid i hele første nedlukning, men var ansvarlig for at holde elevhestene i gang. 

Sarah var hjemsendt med løn fra sin anden arbejdsplads, og måtte derfor ikke arbejde hos os.  

 

Sarah stoppede først som lørdagsunderviser og senere også som underviser i hverdagene. Amanda og 
Stella har taget over, og det går rigtigt fint. 

Kirsten stoppede i december som fodervagt 

 

Rideklubben er godkendt som samfundstjenestested. Vi har haft tre samfundshjælpere hen over året, og de 
har sørget for at beplantningen på volden mellem springbanen og elevmarken er klippet i bund, og at 
beplantningen på volden ud mod vejen er blevet klippet og træerne trimmet. 

 

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.  

 

Ridefysioterapi 

Ridefysioterapien var helt lukket under første nedlukning, hvilket gav et uhyggeligt fald i indtægter. 

Under anden nedlukning var ridefysioterapi ikke lukket, men nogle af patienterne blev alligevel hjemme, da 
de var bange for smitte. 

Fra sommerferien og frem til jul var ridefysioterapien meget påvirket af byggeriet. Men ved fælles hjælp og 
forståelse, så fik I det alligevel til at fungere, så der var plads til både patienter, hjælpere, pårørende og 
håndværkere. 

Ridefysioterapien er blevet akkrediteret. Der er mange regler, der skal følges, men de bestod med glans. 

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. 

Vi har fået Coronahjælp fra DGI/DIF’s Coronapulje til dækning af mistede indtægter. 



 

Elevheste og elevskole 

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 2020 har vi sagt farvel til Che Nellie og Dana, som desværre måtte aflives.  

Imse var for ung og kom retur til sin ejer. Melka skulle have en længere pause, og kom retur til sin ejer. 
Manna var ikke egnet som rideskolehest og blev solgt til Line. 

Vi har lånt Tzunami, Nena og Fanny, og de påbegyndte træningen til elevheste. 

Vi har fået Coronahjælp fra Hestenes Værn 5.000 kr. til smed. 

Vi har også fået Coronahjælp fra regerings puljer. Men det har været et ualmindeligt stort bøvl for et meget 
lille beløb. Tusind tak til Kirsten, men specielt Tina Hansen som har knoklet med denne opgave. 

 

Aktiviteter 

Traditionen tro blev der holdt indendørs ringridning omkring årsskiftet med god tilslutning af klubbens egne 
ryttere og ryttere udefra. 

Der var som altid kæmpe stor opbakning til Fastelavns-Sponsor-Stævnet. Og vi red flotte 42.352kr. hjem til 
vores nye rytterstue.  

Vi nåede lige at holde et velbesøgt lottospil i Broagerhallen den 7. marts, og i ugen efter lukkede landet ned. 

Klubmesterskabet i oktober fik følgende vindere, som vi hædrer lige om lidt. 

Sofia G. Larsen på DJ i ponyspring 
Rikke Nielsen på Bobby i hestespring 
Lærke Pawlik og Manna i dressur for elevponyer 
Mona Bock på Jack i dressur for elevheste 
Maja Pabst på Gizmo i ponydressur 
Sandra Nissen på Charlie i hest dressur 

Vi var med i Elevskole Cup og pigerne klarede sig super flot. De blev nummer to i distriktsfinalen.  

 

Under første nedlukning blev vores springbomme malet. Tusind tak til Maja og Therese for indsatsen, men 
også til Maibritt, som ved flittig indsats på Facebook fik indsamlet penge til maling – og et par nye bomme. 

 

Juletræstænding blev aflyst, men i stedet blev der lavet en konkurrence om det flotteste julepynt, hvilket 
gjorde, at træet blev flot pyntet alligevel. 

Det er umuligt at gennemføre 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 

Privatstalden har langt om længe fået det facelift, der gør, at den nu matcher de andre bygninger med røde 
stålplader og lysplader foroven. 

Den store port er gjort mindre, så den er nemmere at håndtere i blæsevejr. 

Der er kommet nye flotte fodertavler i stål. Tusind tak til Jens, som fik arrangeret denne udskiftning. 

Der er lavet udendørs strigleplads. 

Vores hø var ved at være af en temmelig ringe kvalitet med meget ukrudt og lange, stive stængler. Vi har 
skiftet leverandør. Høet er nu pakket ind, så vi undgår at det støver eller får støv, det er mere ensartet, men 
det er stadig ikke godt nok, så vi skifter leverandør igen til sæson 2021. 

Der er kommet dækkenholdere op i privatstalden. 

Vi har ikke problemer med at få lejet vores bokse ud. Vi har et ry som et dejligt sted med glade mennesker 
og lyse, venlige faciliteter. Det ry skal vi hjælpe hinanden med at opretholde. 

 



Hal 

Vi har fået to nye skiltesponsorer – Broager El og Home. Flere må gerne komme til. 

Vores Legehus har været brugt til hundetræning to dage om ugen indtil Corona satte en stopper for den leg. 

Den gamle rytterstue blev fjernet. Et støvet, beskidt, men også sjovt arbejde, som der heldigvis kom en del 
folk til. 

 

Udendørs 

Der er lavet regnvandsbassin på marken oppe ved privathestene. Dorthe har været tovholder, og det er 
blevet rigtigt godt, selvom tidsplanen blev overskredet. 

 

Ny mark på modsatte side af vejen er forpagtet af kommunen. Dorthe har fået forhandlet en god 
forpagtningsaftale, og hun var/er tovholder på projektet sammen med Jacob Kauffmann.  

 

Øvrigt 

Rideklubben havde 50 års jubilæum den 1. oktober 2020. Det blev desværre ikke fejret, men vi håber, at det 
kan ske senere i 2021.  

I juli blev der taget første spadestik til det byggeri, som vi sidder i nu. Forud var gået flere år med 
fondssøgning og opsparing. Der var tegnet et projekt af en arkitekt, og vi søgte byggetilladelse. Arkitekten 
havde ikke lige ramt vores ønsker, og måske heller ikke vores pengepung, så vi måtte på udkik igen. Én af 
vores ponyfædre fik lavet en rigtig god aftale med sin arbejdsgiver, Sloth Møller, og så fik vi tegnet vores 
ønskeprojekt, som vi kunne sende i udbud. Vi måtte ud i to budrunder. Ved den første sprang to af de tre 
indbudte fra, og ved den sidste ønskede én af tre ikke at afgive pris. Men vi skulle i gang, for udløb af 
fristerne ved nogle af fondene nærmede sig. Karl D. Petersen var billigst, men for dyr i forhold til vores 
økonomi. Vi gik i forhandling om bl.a. størrelsen, og hvilke ting der var skal-opgaver. Det hele endte med, at 
rytterstuen blev to meter smallere end ønsket, der kom ingen toilet ud over handicaptoilettet, der kom intet 
tekøkken. Og mange ting skulle vi lave selv eller vente med til pengene kom i hus. 

Der kom flere penge ind i byggeperioden, og vi har selv spartlet og malet alle væggene. Alt i alt er det blevet 
rigtigt godt. Folk har taget rytterstuen til sig. Sjældent har jeg oplevet, at man tager skoene af, når man går 
ind i en rytterstue, men det er vi mange der gør her. 

Tusind tak til Brian for et kæmpestort og frivilligt arbejde som bygherrerådgiver. Det har gjort min nattesøvn 
noget bedre i det halve år projektet stod på. 

Tusind tak til Anette for de mange timer, du har brugt på at spartle. Det har været en helt fantastisk hjælp. 

Og selvfølgelig tusind tak til alle jer, der har bidraget lidt eller meget i forbindelse med dette projekt. 

 

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.  

Tak til vores forskellige udvalg, som sørger for at vi har nogle arrangementer. Jeg håber, at I får bedre 
betingelser i 2021. 

Stor tak til de forskellige sponsorer, som har støttet os i gennem 2020. Både med skilte, store beløb til 
rytterstuen samt fliser og andet hardware til rytterstuen. 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 i dette 
besværlige år. Uden jer og jeres forskellige indsatser kunne vi ikke sidde her og have en rigtig velfungerende 
rideklub. 


