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Kære medlemmer, ryttere og forældre 
Lidt nyt fra en anderledes hverdag på Broagerlands Rideskole, hvor vi navigerer i mellem at være et opstaldningssted, en 
fritidsaktivitet og et behandlingstilbud. 
 
Hestevelfærd 
I forhold til hestevelfærden skal alle heste motioneres dagligt. Specielt i denne tid, hvor foldene er frosne og fulde af sne samtidig 
med, at vinden piber om hjørnerne. 
De fleste elevheste bliver holdt i gang i ridefysioterapien, som er et behandlingstilbud, der kører videre, så normalt som muligt i 
denne tid. De få elevheste, som ikke er aktive i ridefysioterapien, bliver holdt i gang i longe, af voksenryttere om mandagen og 
onsdagen samt af parterne. Om søndagen motionerer parterne deres heste og ponyer. 
Privatrytterne motionerer deres heste under hensyntagen til forsamlingsloftet på 5 personer. Det er et puslespil, men det går fint. 
 
Ridefysioterapi 
Ridefysioterapi er ikke lukket ned i denne omgang, og kører normalt. På grund af forsamlingsloftet er der endnu ikke mulighed for 
hyggeligt samvær i rytterstuen, men patienterne kan sidde i varmen og vente på, at det bliver deres tur til at ride eller til taxaen 
kommer og henter dem. 
 
Elevskole 
Elevskolen er et fritidstilbud. Derfor er undervisning lukket ned. Vi afventer myndighedernes udmeldinger om, hvornår de hæver 
forsamlingsloftet, og hvornår vi må starte op indendørs igen.  
 
Økonomi 
I 2020 kommer vi ud med et lille overskud. Det skyldes primært, at vi har fået 150.000 kr. fra DGI/DIF’s Coronahjælpepulje til 
dækning af tabte indtægter fra ridefysioterapien og arrangementer. Og så betalte langt de fleste elevryttere for deres undervisning 
i foråret, selvom de ikke fik undervisning. Det er bestyrelsen meget taknemlige for. 
 
Ridefysioterapi står for 58% af vores indtægt. Det er afgørende for rideskolens økonomi, at den kører, så normalt som muligt. 
Vores undervisere er sendt hjem, så der er ingen udgifter til dem. Derfor har vi også valgt kun at sende regninger ud til parterne og 
til voksenholdene, der rider uden undervisning. 
 
Generalforsamling 
Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar. Dette er ikke muligt på grund af 
forsamlingsloftet på 5 personer. Online generalforsamling er ikke beskrevet i vedtægterne, afstemningerne er ikke fortrolige, og 
det er umuligt at tjekke, om det kun er medlemmer, der stemmer, så den mulighed vil vi ikke gribe til.  
 

Generalforsamling afholdes så snart det er lovligt i DEN NYE RYTTERSTUE 
Datoen bliver meldt ud med 14 dages varsel 

 
I mellemtiden må du gerne overveje, om bestyrelsesarbejdet er noget for dig. Vi har to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant, 
som stopper efter flere års tro tjeneste. 
Som bestyrelsesmedlem er du med til at sætte dit præg på en velfungerende rideklub, hvor der altid er mulighed for optimering og 
justering. Vi har det sjovt i bestyrelsen, men vi skal også tage alvorlige beslutninger. På møderne kan vi diskutere inderligt, men vi 
finder altid en løsning, som hele bestyrelsen bakker op om. Hvert bestyrelsesmedlem har ét eller flere ansvarsområder, som de har 
interesse i eller flair for. Spørg endelig, hvis der er noget, du vil vide. 
 
Kontingent  
For at være stemmeberettiget og valgbar på generalforsamlingen skal man være medlem. Derfor sender vi 
kontingentopkrævninger ud nu, så vi er klar til at modtage jer, så snart vi må. 
 
Kontaktpersoner i BLR 

Stella M. Ellegaard Underviser 53 21 22 19 

Amanda Pharao Underviser 51 93 57 88 

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 
Kontaktperson for ridefysioterapi 

26 39 29 84 
cosmo04@get2net.dk 

Se flere informationer på www.broagerlands-rideklub.dk 
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