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Bestyrelsesmøde Brovad Ridecenter 
 

Dato: 06-05-2018 

Deltagere:  Dorte – Margit – Rikke – Desiree - Betina 

Fraværende: Lilly 

 

1. Opfølgning på udestående punkter 

Det lader til at haltilskuddet ændrer sig eller bortfalder. Vi besluttede at tage en snak 

med Line Fløe, som gerne vil briefe os på mulighederne lokalt i Fredericia 

Kommune. Dorte koordinerer et tidspunk ti den kommende uge. 

DIF tilskud er nu søgbart. Betina tager sig af dette med det fområl at søge midler til 

skridtmaskine. 

MobilePay er på vej. Rikke er på sagen, vi mangler kun cpr nr på Lilly.. 

Desiree har arbejdet på velkomstfolderen og det lyder rigtig godt. Der kommer bla et 

nyt format som er nemmere at vedligeholde. Vi aftalte at de punkter som blev nævnt 

på mødet i januar skal alle integreres. 

Når folderen er færdig bør alle have en uanset om man er ny eller ej. 

Desiree har lavet et nyt skriv vedr springregler, som er blevet positivt modtaget. Det 

skal også i velkomstfolderen samt på hjemmesiden. Margit vil forsøge at lægge på 

hjemmeside. 

Vi visker desuden tavlen i ridehallen ren så den ikke forvirrer. 

Betina opretter mailadresse til bestyrelsen. Rikke har oprettet en kasserer 

mailadresse. Begge nye mailadresser skal i velkomstfolderen som kontaktmulighed 

for medlemmer. 

BRCbestyrelse@gmail.com 

kassererbrovad@gmail.com 

 

2. Muligheder for indtægter 

mailto:BRCbestyrelse@gmail.com
mailto:kassererbrovad@gmail.com
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Vi havde besøg af Rikkes kæreste Kim, som havde gode input til indtægtsgivende 

aktiviteter. 

Vi valgte at arbejde videre med følgende: 

- OK benzin – Betina undersøger 

- Aftaler med lokale butikker, således at køb udløser tilskud til klub (f.eks. 10% 

af købssum) 

- Indsamling via salg af kaffe, te, sodavand og slik i klubben 

- Fænøsund vil også gerne bidrage med billetter til arrangementer, hvor 

indtægterne vil gå til BRC 

Hvis Kim vil komme med et lille oplæg på en to do liste for at komme i gang, ville 

det være super dejligt. Rikke spørger du?:-) 

 

3. Budget og regnskab 

Vi har pt 72 registrerede medlemmer i klubben. Det er en fremgang fra sidste år, så 

det er bare fantastisk. 

Saldo på konto er nu så positiv, at vi ser det muligt at investere i ting fra 

medlemmernes ønskeliste og samtidigt at kunne bibeholde en buffer. 

Vi besluttede at investere i følgende: 

- Et solarium – på næste møde med Anja og Jacob skal vi drøfte placering 

- 2 cavaletti som de 4 vi har – Betina Calogeron kan sættes på sagen 

- 4 springstøtter med 2 sikkerhedsholdere pr støtte. Desiree undersøger pris. 

 

4. Opdatering på skridtmaskine 

Lige nu kan vi rejse ca 20.000-25.000 kr via private og småsponsorater. Disse beløb 

er dog ikke opkrævet endnu, da vi mangler sidste del.  

Afventer Spar Nord og Nordea. Spar Nord har allerede meldt positivt tilbage at de 

ville tage casen med til deres ledelsesmøde. 

Nu søges DIF puljen også. 
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Det forventes at vi på næste møde med Anja og Jacob kan snakke om planen med 

dette også. Hvis vi kan samle 50.000 kr, så kan vi lave en skridtmaskine med sider, 

men uden tag. Så kan taget evt komme til senere eller i forbindelse med andet 

byggeri, som Jacob har planlagt. 

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

Agenda: 

1. opfølgning på markedsførings actions 

2. opfølgning på udeståender 

3. input fra medlemmer 

4. aftale next step 

 

Mvh 

Bestyrelsen 


