BLR – INFO 1-2021

Snart kan vi tage vores nye, større og handicapvenlige rytterstue i brug
Følg os på Facebook og på

www.broagerlands-rideklub.dk

Kære medlemmer, ryttere og forældre
Her kan I læse lidt om, hvad vi har lavet siden sommerferien 2020. Samtidig præsenterer vi aktiviteterne i frem til sommeren 2021.
Ridefysioterapi
Det har været en kæmpe udfordring at have ridefysioterapi siden sommeren. Dels på grund af restriktionerne i forbindelse med
Corona, og dels på grund af byggeriet. Men alle har bidt tænderne sammen i forvisning om, at bedre tider er på vej. I har kunnet
følge med i byggeriet på tætteste hold, og sammen glæder vi os til at kunne tage de nye faciliteter i brug.
Elevheste
Manna er blevet købt af Line, så den er privathest nu. Vi ha lånt Fanny, som meget hurtigt har tilpasset sig livet som
ridedeskolehest. Nena er kommet lidt i gang i elevskolen, og Tzunami øver sig stadig.
Aktiviteter i 2021
Som I kan se på bagsiden af folderen, så har vi planlagt nogle aktiviteter i det første halve år af 2021. Vi sætter dem i kalnederen
vel vidende, at de kan blive aflyst igen pga Corona. Vi informerer og følger op på Facebook og med opslag i stalden.
BLR fyldte 50 år den 1. oktober 2020
Det blev desværre ikke fejret på dagen som ønsket. Men bestyrelsen planlægger at holde et arrangement inden sommerferien.
Generalforsamling afholdes i første kvartal 2021 kl. 19.00 i DEN NYE RYTTERSTUE
Datoen bliver meldt ud med 14 dages varsel
Dagsorden:
 Valg af dirigent
 Formandens beretning
 Kassererens beretning
 Fastlæggelse af medlemskontingent
 Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
 Valg til bestyrelse – Jens Lauridsen, Tanja T. Bredgaard, Tine Svanberg er på valg, Malene Mouritsen stopper, ny vælges for ét
år-







Valg af suppleanter til bestyrelsen – Britta Quitzau er på valg
Valg af revisorer – Nicole Haugaard Sørensen er på valg
Valg af revisorsuppleanter - Vivian Larsen er på valg
Valg til diverse udvalg
Eventuelt

Kom til en hyggelig aften, hvor vi bl.a. hylder klubmestrene og championatsvinderne.
Hjælp klubben med at tjene lette penge.


Bestil et OK-benzinkort, og knyt det til BLR

Hvert år kan vi sætte 5-6.000 kr. ind på opsparingen, fordi mange er flittige til at benytte deres OKkort, når de tanker.
MEN, hvert år skal vi have 10 nye kort ellers bortfalder aftalen.
Hjælp os med at tjene disse lette penge, og bestil et nyt OK-kort allerede i dag.
Ny, større og handicapegnet rytterstue
Økonomien faldt på plads, og vi havde første spadestik midt i sommerferien. Der var udsigt til at vi skulle lave mange ting selv, men
efterhånden som projektet skred frem, og der kom lidt flere penge fra kommunen og en fond, så kunne vi bestille den vigtige
støttemur op mod dressurbanen, og vi får linoleum på gulvene i hele bygningen. Vi har selv spartlet og malet, og så er der blevet
lagt fliser foran stalden. Ned langs rytterstuen mangler der stadig fliser, men vi har ikke flere, så vi venter på, at der dukker nogle
gratis op et sted.

Husk at melde afbud
Det er meget vigtigt, at ALLE husker at melde afbud i god tid, hvis man ikke kan komme til undervisning.
På den måde hjælper man underviserne med at få overblik over, hvilke heste der skal bruges. Og derudover kan underviserne
bedre planlægge undervisningen, hvis de ved, hvor mange elever, der er på holdene.
Kontaktpersoner i BLR
Sarah Corydon

Underviser

41 68 14 31

nybegyndere og let øvede
mandag, onsdag, fredag, lørdag
Line Skipper Petersen Underviser
Øvede
mandag, onsdag, fredag

28 76 27 89

Susanne El-Hifnawy

Ridefysioterapeut

31 60 09 12
fysio.susanne@gmail.com

Lisa Nielsen

Formand

40 24 04 39
lip.nielsen@gmail.com

Kirsten Hansen

Kasserer
26 39 29 84
Kontaktperson for ridefysioterapi cosmo04@get2net.dk
Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk
Aktiviteter
Aktiviteterne annonceres nærmere på hjemmesiden, på Facebook og med opslag på rideskolen.
Hvis du har idéer eller vil melde dig til noget, må du gerne kontakte bestyrelsen. Vi kan ikke love at stå for arrangementet, men vi
kan hjælpe med mange praktiske ting.
4. januar
5. januar
16. januar
30. januar
28. februar
29. feb/1. marts
21. marts
22. marts
20. maj
21. maj
29., 30. juni og 1. juli
3., 4. og 5. juli

Arbejdsdag
Ringridning
Ekstraordinært bestyrelsesmøde (jubilæum)
50 års Jubilæumsgeneralforsamling
Arbejdsdag
50 års Jubilæums Fastelavns-Sponsor-Stævne
Arbejdsdag
50 års Jubilæums indendørsringridning
Arbejdsdag
50 års Jubilæums Kristi Himmelfartsringridning
Ridelejr
Broager Ringridning

Derudover får vi forhåbentlig et par D-stævner inden sommerferien.

