
Mødereferat 
 

 

Medlemsmøde Brovad Ridecenter 
 

Dato: 18-06-2019 

 

Efter generalforsamlingen blev der afholdt medlemsmøde, hvor en masse forskellige 

ideer blev drøftet og hvor mange meldte sig til at hjælpe med at gennemføre nogle af 

initiativerne. Nedenfor en liste over arrangementer samt hvem der står for 

arrangementerne. 

 

Rasmus Bagger foredrag 21/8-19 kl 18.00-20.00 

Tovholdere: Betina, AnneMette og Nelli 

 

Bjarne Nielsen og Kimi kursus til oktober 

Tovholder: Betina (måske aktivitetsudvalg?) 

 

Programkursus fra LD til Inter/GP 

Tovholdere: Stine og Mikkeline 

 

Spring og bomtræningskursus 

Tovholdere: Mette og Rita 

 

Happy Horse klubhygge 26/10-19 

Tovholder: Margit 

 

Nedvaske barrierer og male 

Tovholder: Line (klub betaler for maling) 

 

Indianer Camp i juli 

Tovholder: Anja Jakobsen 

Hjælpere: Nelli og Julie (både planlægning og på dagen), Mette (kun planlægning), 

Rita (kun trækture på indianerhesten på dagen) 

Generelt blev det i øvrigt anbefalet at deltage i større arrangementer sammen, så som 

Equitour DM samt Herning. Det er superhyggeligt!:-) 

 



Mødereferat 
 

Endelig blev der forespurgt på køb af klubtøj og Anja 1 (Ronaldo) vil koordinere 

dette med Anja 2 (Brovad) 

 

Ønsker til faciliteter som bestyrelsen tager videre med Anja og Jakob: 

- Udvidelse af gamle udendørsbane samt optimere bund 

- Overdækning til bomme og støtter udendørs så de nemt kan stilles ud på banen 

- Industrivaskemaskine til dækkener og underlag, mod betaling pr vask 

- Indendørs vaskeplads 

- Sprøjtning mod gule blomster på markerne 

 

Desuden skal vi have en regelafklaring omkring, hvornår porten i hallen må åbnes. 

Når det er meget varmt og bunden er vandet meget, så er den meget fugtige luft 

utrolig usund for både hest og rytter at ride i. Hvis udendørsbanen kunne vandes og 

tromles oftere, så den kunne sætte sig noget bedre, så er problemet løst. Det er også 

en mulighed at tage lidt sand af udendørsbanen på kortsiderne og hovslaget, med 

henblik på at bruge det i bunden på skridtmaskinen. 

Bund i ridehus er ofte al for våd og den bliver for hård at ride på, hvilket kan give 

skader. En mere balanceret vanding er et stort ønske. 

 

 

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

BRC 

 

Mvh 

Bestyrelsen 


