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1. Valg af dirigent 

Stine blev valgt som dirigent og det blev konstateret, at Generalforsamlingen er 

indkaldt med rettidig varsel, da den første dato desværre måtte aflyses. 

2. Beretning 

Margit præsenterede bestyrelsens beretning for 2018, som har været et arbejdsår, 

hvor vi har haft fokus på at samle tøjlerne og få klubben videre efter den afgåede 

bestyrelse. 

Desuden er der blevet indkøbt en del fra den ønskeliste som medlemmerne tidligere 

har lavet. 

Bestyrelsen har besluttet, at vi to gange om året (i forbindelse med 

Generalforsamlingen og så en gang mere i efteråret) holder medlemsmøde, hvor 

ønsker fra klubbens medlemmer kan indgives. Efterfølgende drøfter vi disse med 

Anja og Jakob på medlemmernes vegne, og det besluttes, hvad vi vil forsøge at 

gennemføre. Al øvrig henvendelse vedrørende stald og faciliteter skal medlemmerne 

selv tage direkte med Anja og Jakob, da dette ikke sorterer under klubbens formål. 

Under beretningen blev der også gjort status på skridtmaskinen, som er købt inkl 

gummi måtter, som hestene kan gå optimalt på. Opsætningen af maskinen er nu i 

nabohøring og såfremt der ikke kommer indsigelser, så bør vi have et svar den 24/6-

19. Herefter skal Jakob beslutte,  hvornår han ønsker at sætte den op. 

Prisen er fastsat til 1000 kr. pr hest for ubegrænset brug i al den tid man står opstaldet 

på Brovad Ridecenter. Alternativt koster det 75 kr. pr måned for ubegrænset brug. 

Disse opkrævninger sikrer at klubben har lidt penge til vedligehold og køb af nye 

oliepatroner mm. 

Selve beretningen er vedlagt dette referat. 
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3. Regnskab 

Regnskabet viser et fornuftigt overskud og vi har generelt godt styr på udgifterne ift 

indtægterne. Alle tiltag ses ofte som en separat case som skal kunne betale sig selv og 

hvor der rejses midler specifik til dette. 

Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. 

 

4. Kontingent 

Det blev besluttet at fastholde det nuværende kontingent niveau på 200 kr. pr år. Det 

dækker de udgifter som vi har til D10 og DRF mm. 

 

5. Valg til bestyrelsen 

Margit og Lilly var på valg til bestyrelsen og begge blev genvalgt. Bestyrelsen 

fortsætter således som den er med de roller, som er kendt. 

 

6. Behandling af indkomne forslag 

Intet input til dette punkt. 

 

7. Aktivitetsudvalg 

Aktivitetsudvalget findes stadig og består af Lone (Rikkes mor), Desirée og Nelli. 

Aktivitetsudvalget kan kontaktes hvis man ønsker at afholde noget på BRC. De vil 

også være behjælpelige med at gennemføre det. Selvom vi har et aktivitetsudvalg, er 

det ikke ensbetydende med at andre ikke må tage initiativ til aktiviteter på Brovad. 

8. Eventuelt 

Under dette punkt blev forskellige input drøftet og nedenfor er lige en huskeliste, som 

bør synliggøres i stalde og ridehus: 

- Selvom Conni er her og fejer og rydder op i stalde og udenfor samt på toiletter 

og i rytterstue, så er det ikke ensbetydende med at man ikke også hver især skal 
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huske det. Når man har kørt halm og hø, så fejer man hele vejen efter sig. Når 

man har lukket heste ud, så fejer man igen efter sig. 

- Opsamling i ridehus er et andet vigtigt område. Det er ikke godt for bundet at 

lade hestepærer ligge, slet ikke natten over. Hvis man ikke har nogen med som 

kan samle op, så må man gå en runde når man har redet for at checke hovslag. 

Det kan også være at man skal tage noget for andre, men det går nok også 

- Trillebøren skal også tømmes inden det bliver nødvendigt at lade den opsamle 

pære ligge i opsamlerskovlen – husk nu dette, vi må hjælpe hinanden. 

- Hestepærer fra vejen skal også fjernes. De skal ind til siden i græsset. Der 

hænger skovle ved vejen og vi hører Jakob om der evt kan hænges en mere op. 

- Husk at tænke på dem, der fodrer. Hø net skal være til at smide over og faktisk 

må de ikke røre jorden, fordi så kan der ikke fejes under dem. Madkasser skal 

kunne gå igennem tremmerne. Meget tunge net er meget svære at kaste over – 

overvej om dette hø kan gives på en anden måde. 

 

Tak for et godt møde med god og konstruktiv stemning. Det er fedt at være en del af 

BRC 

 

Mvh 

Bestyrelsen 


