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Bestyrelsesmøde Brovad Ridecenter 
 

Dato: 14-02-2019 

Deltagere:  Lilly – Margit – Desiree - Betina 

Fraværende: Rikke 

 

1. Regnskab 2018 

Vi vil gerne have at Rikke færdiggør regnskabet. Der er nogle poster som vi vil gøre 

opmærksom på, der skal bogføres for 2018 og det er følgende: 

IndianerCamp indtægt vedrører den afholdte camp i 2018. 

Indkøb af boksgardin, skridtmaskine mv vedrører 2018, da de er bestilt og leveret i 

2018. 

Regnskabet skal være klar 14 dage inden Generalforsamlingen i april. 

 

2. Budget 2019 

Vi fastlagde følgende faste omkostninger, der er kendte på nuværende tidspunkt: 

- DRF: 5000 kr. (er betalt allerede) samt yderligere 8000 kr. 

- Klubmodul: 1740 kr. (er betalt to gange. Margit følger op på dette) 

- Baneplanering: 9375 kr. (1xudendørsbane og 2xridehal) 

- Oliesmøring til skridtmaskine: 1500 kr. 

Herudover vil vi gerne spare sammen til en manuel vandingsmulighed på 

udendørsbanen. Vi har et tilbud på 16.000 kr. + moms. Hertil kommer forbrug. 

Tanken er at lave en case betragtning på det, hvor vi også som klub committer os til 

at betale driften af det. Vi undersøger stemningen for det, først på møde med Jacob 

og Anja og efterfølgende på et medlemsmøde ifm. Generalforsamlingen. 

På indtægtssiden oplever vi en medlemstilgang, hvilket er rigtig dejligt. Vi kommer i 

2017 fra omkring 60 medlemmer. I 2018 74 og i 2019 er vi på 86 allerede nu. Det er 

skønt at se opbakningen og det bekræfter os i, at vi har gang i noget rigtigt. 
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Der udestår stadig betalinger fra medlemmer og det skal vi følge op på. Nogle af 

rytterne hos Prip mangler. Lilly undersøger , om der kan laves et opslag i FB gruppen 

med opfordring til at melde sig ind via hjemmesiden. Det er påkrævet for at kunne 

komme i hallen. 

Desiree og Betina gør opmærksom på det i 20’er stalden, hvor vi har en del nye, som 

muligvis ikke har fået dette at vide. 

 

3. FB grupper 

Vi har behov for at kunne kommunikere udelukkende vedr stalde, mangel på wrap, 

tillægsydelser mv uden at hele verden skal følge med. Samtidig vil vi genre som klub 

kunne invitere alle medlemmer til arrangementer og tale om hal booking mv. Derfor 

er det besluttet at oprette en FB gruppe kun for medlemmer. Anja kan således 

begrænse opstaldningsgruppen til opstaldere og folk med daglig gang på stedet. 

Desiree opretter klubbens facebook gruppe. 

Samtidig vil vi gøre opmærksom på ridehusreglerne via en plakat, der hænges op i 

ridehuset. Desiree laver oplæg på den. I den forbindelse ønsker vi at gøre 

opmærksom på at man ikke kan trække med hest i ridehallen, hvis der er eller flere 

der rider samtidigt. I så fald må man enten gøre det udenfor eller afvente, at der er 

bedre plads. Dette ønsker vi at indføre af sikkerhedsmæssige årsager, men vil vende 

det med Anja inden udmelding. 

Ridehusreglerne opdateres på www også. 

 

 

 

4. Generalforsamling 2019 

Vi ønsker at afholde Generalforsamling primo april 2019 og gøre det til en 

kombineret formel GF aften og en medlemsaften med input til diverse fra alle. Måske 

en kage eller to vil være at finde. Det kunne være fint, hvis vi kunne få folk til at 

kommer, særligt dem i staldene. 
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På valg vil være: Margit og Lilly og de ønsker begge genvalg. Såfremt nogen måtte 

ønske det, så er det muligt at tilføje et yderligere medlem. 

Agendaen er fastlagt til: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab ved kasseren 

4. Fastlæggelse af kontingent – vi ønsker at fastholde niveauet 

5. Valg til bestyrelsen 

6. Drøftelse af indkomne forslag 

7. Nedsættelse af aktivitetsudvalg 

8. Ønsker til 2019 fra medlemmerne 

 

Der afholdes møde med Jacob og Anja indenfor de næste 14 dage vedr.: 

- Plan for skridtmaskine 

- Drøfte vandingsløsning på udendørsbane 

- Træk af heste i ridehal 

- Drøfte betaling for solarium 

Betina finder dato. 

 

Mvh 

Bestyrelsen 


