
Bestyrelsens beretning for 2018 

Kort præsentation af medlemmerne i bestyrelsen (måske en god idé ift. de mange 

nye medlemmer). 

Fra vedtægterne: 

”Klubbens formål er at fremme interessen og rytternes deltagelse i fælles 

arrangementer, foredrag, kurser og lignede. Brovad Ridecenter har tillige et formål 

om selv at være aktiv i afholdelse af attraktive arrangementer. I det daglige har 

klubben til formål at samle alle aldersgrupper, der har interesse i ridesporten og give 

dem mulighed for udøvelse af deres sport og kammeratlig samvær i deres fritid.” 

Klubben har intet med opstaldning at gøre dette varetages af Anja og Jacob. 

Bestyrelsen har naturligvis et tæt samarbejde med Anja og Jacob i vores fælles 

interesse. 

I slutningen af 2017 blev den nuværende og helt nye bestyrelse valgt og sammensat. 

2018 har været et rigtigt arbejdsår, hvor vi alle skulle i arbejdstøjet og i gang med at 

finde den retning vi ønskede for Brovad Ridecenter. Vi har haft et rigtig travlt år og 

noget af det første vi tog fat i, var tidligere ønsker fra medlemmerne om forskellige 

indkøb til forbedring af faciliteter og afholdelse af arrangementer. Det har resulteret 

i: 

 Indkøb af cavalletis og sikkerhedsholdere til springstøtter  

 Planering af ridehusbund 

 Dræning af ridebane udenfor (delt finansiering med Jacob) 

 Indkøb og opsætning af solarium i 20-stalden 

Et andet stort ønske var en skridtmaskine. Vi ansøgte hos DGI’s foreningspulje og var 

så heldige at få 25.000 kr. til indkøb af skridtmaskine. Maskinen og gummimåtterne 

er indkøbt. Betina giver en nærmere status på projektet under et af de næste 

punkter. 

Arrangementer: 

Før sommerferien solgte medlemmerne rigtig mange lodsedler for 

Diabetesforeningen. Diabetesforeningen var vilde med vores indsats, hvor vi både 



støttede et godt formål og samtidig tjente penge til vores klub. Vi har derfor en åben 

forespørgsel om vi har lyst til at deltage igen? 

I samarbejde med Aktivitetsudvalget har der været afholdt programridningskursus, 

Indianer Camp i sommerferien, bankospil hos Happy Horse Rideudstyr i Skærbæk og 

julehygge. 

I forbindelse med vores Indianer Camp har Anja ansøgt ved Soroptimisterne og 

klubben har modtaget 10.000 kr til afholdelse af Indianer Camp i 2019. 

Brovad Ridecenter har et støt stigende medlemstal i 2017 var der 62 medlemmer og 

aktuelt er vi oppe på 95 medlemmer. I løbet af 2018 har vi fået udarbejdet en 

medlemsfolder med information om både opstaldning og klubben, som udleveres til 

nye medlemmer eller andre interesserede. 

Vi er i bestyrelsen meget glade for de faste undervisere der kommer på stedet og 

det er noget vi bakker op om. Det skaber liv på stedet uanset om man er den der 

rider undervisning eller er tilhører på sidelinjen. Tilbuddene om freelance 

undervisning er med til at sætte Brovad Ridecenter på landkortet. Lige nu er de faste 

undervisere Claus Sørensen, Christine Prip og Allan har også besluttet at slå sig ned i 

området og tilbyde fast undervisning, så der lidt for enhver smag. 

Alle arrangementerne har ikke kunne lade sig gøre uden jeres opbakning og den er 

vi utrolig glade for. Det glæder os når vi dagligt oplever, at vores arbejde i 

bestyrelsen og jeres indsats bære frugt i nye gode tiltag for heste og ryttere, men 

også det gode sociale sammenhold på tværs alder og de forskellige ridediscipliner, 

som vi favner på Brovad Ridecenter. Det skal vi holde fast i og have endnu mere af. 

 

 

 


