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Bestyrelsesmøde Brovad Ridecenter 
 

Dato: 04-03-2018 

Deltagere: Lilly – Dorte – Margit – Rikke – Desiree - Betina 

Fraværende: Ingen 

 

1. Opfølgning på udestående punkter 

Indtægter fra haltilskud har ikke været muligt at få overblik over endnu. Der kan dog 

først søges igen til juli. 

Vi skal desuden være opmærksomme på DIF pulje. Når foreningen modtager link til 

ansøgning, sendes dette til Betina, som ansøger. 

MobilePay oprettes. Rikke. 

Formulering vedr. kontingent og rykkerprocedure til www sendes til Margit. Betina 

laver formulering. 

Margit laver en medlemsliste og sender den til Rikke som sammenholder med 

betalinger i bank. Margit rykker Anja for adgang til klubmodul for Rikke. 

Angående velkomstfolder sender Desiree dokumentet til Betina. Sammen laver de et 

nyt oplæg, som indeholder sikkerhed mm. 

Vi talte desuden en del om sikkerhed og heste etik/omgang, da mange ryttere har 

gjort opmærksom på, at den i flere tilfælde ikke er i top. Vi har en forpligtelse som 

medlem af Dansk Rideforbund. Vi vil gerne invitere DRF ud til et foredrag omkring 

dette for efterfølgende at tage en dialog om hvad det så betyder hos BRC. 

Finansiering af dette vendes med Anja på næste møde med Anja og Jacob, da det 

både gælder ridning, hal og stalde samt folde. 

 

 

2. Ridehusregler vedr springning 

Vi har drøftet de nuværende regler for springning og løsspringning. 
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Tirsdage fungerer fint som det er lige pt. Det vil sige at man kan booke til springning 

hele dagen. Den løbende dialog omkring dette virker tilsyneladende godt. 

Søndage vil man kunne booke til springning fra kl 12.00. På baggrund af input fra 

mange, så vil vi i en forsøgsperiode tillade løsspringning fra kl 19.00 om søndagen. 

Ovenstående meddelelse laves som opslag til tavlen og på Facebook af Desiree. 

 

3. Diverse praktiske 

Vi ønsker at lave en ny emailadresse: BRCbestyrelse@gmail.com 

Her kan alle ryttere skrive direkte til bestyrelsen, såfremt man har noget på hjerte, der 

ønskes behandlet på et bestyrelsesmøde. 

Alt kasserrelevant information skal samles et sted på hjemmesiden. Rikke skal have 

adm login til hjemmesiden, ellers skal Margit lægge det samme sted. Input til dette 

gives af Rikke. 

Regnskabet for 2017 viser et overskud på 10.000 kr. Saldoen er pt. 13.500 kr. 

Budget for 2018 medbringes og gennemgås på næste møde inden der igangsættes 

indkøb af diverse. 

Palomino forbundet ønsker kun at leje rytterstuen den 24/3-18. Prisen for dette er sat 

til 800 kr. De vil gerne kunne overføre med MobilePay. 

 

 

 

 

Næste møde: ???.???? kl. 10.00 i rytterstuen over ridehallen. 

Agenda: 

1. opfølgning på actions 

2. gennemgang af budget 

3. fastlægge mulige indkøb 
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4. opdatering på skridtmaskine 

5. aftale next step 

 

Mvh 

Bestyrelsen 


