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Bestyrelsens beretning 2019
2019 synes langt væk og føles nærmest ubetydelig i sammenligning med de begivenheder som indtil nu har
fundet sted i 2020. Så vi har været en tur i referaterne for at hjælpe hukommelsen på vej. Og det var godt,
at vi gjorde det, for der skete bestemt også en masse i Bramming Rideklub i 2019.
Med udgangen af året var vi 106 børn og unge og 36 voksne medlemmer i klubben, det er et mindre fald
særligt på voksensiden i forhold til 2018, hvor der var 60 voksne. Vi havde godt fyldt op på vores elevhold
og pænt fyldt op med opstaldere i stalden. Undervejs i løbet af året var der en del udskiftning på
undervisningsfronten, da det kan være svært at holde på de unge undervisere. I stalden var der også
udskiftning, da Kirsten stoppede og Majbrit trådte ind i stillingen som staldansvarlig.
I 2019 var der mange gode arrangementer som samlet kunne levere en pæn indtjening. En indtjening som
er nødvendig for at klubbens økonomi kan hænge sammen. Der var blandt andet ridelejr for både store og
små. Arbejdsdag med mange opgaver som blev løst og med lækker helstegt pattegris og tilbehør som
behørig afslutning på en lang dag. Der var Tika Hestival med højt humør, madbod og parkeringsvagter,
trækketure ved indvielse af svanesøen, samle skrald på en rute i forbindelse med projekt Ren Natur og så
selvfølgelig alle stævnerne. Det altid festlige Fastelavnsstævne, et velbesøgt Kr. Himmefartsstævne med
mange sponsorer, internt sponsorstævne, halloween stævne og banko med alle pladser solgte blev det
sørme også til. Nå ja, og så var det jo også i 2019 at himlen åbnede for sluserne og det gav vand i lange
baner. Flere husker nok de arbejdsdage i september i silende regn hvor der blev omlagt folde til de
nuværende arealer og hvor flere fandt ud af at de gamle gummistøvler alligevel ikke var vandtætte.
Vores dejlige og dygtige elevponyer og heste er grundstenen i Bramming Rideklub. De gør et godt stykke
arbejde og det er altid trist når vi skal sige farvel til en af den ene eller anden grund, men også dejligt når vi
så kan sige velkommen til en ny. År 2019 var ingen undtagelse. Vi sagde farvel til Winka der blev solgt og
goddag til Fun, Red kom til, men blev solgt igen, store Aprillo, der smeltede pigehjerter på stribe og lille
stabile Sonny kom også til i løbet af året. Alle elevponyer og heste var så heldige at have mindst en fast
part. I Bramming Rideklub føler vi os heldige at have så dygtige, stabile og ambitiøse parter, som passer og
plejer vores elevponyer og heste som var det deres egen.
Samlet set sluttede 2019 med et lille plus på økonomien godt hjulpet på vej af et pænt sponsorat fra
Sydbank og alle de nye sponsorskilte som blev solgt til at pynte i hallen. Der kom også en OK benzinaftale i
hus, som forventes at kunne give afkast i årene der kommer. Udover investeringer i elevponyer og heste så
blev der også investeret i nyt lys til hallen. Og selvom det er ved at være noget tid siden, så kan man stadig
blive helt overrasket over, hvor godt det lyser op på en kold og mørk vinterdag.

Bramming Rideklub er et særligt sted. Et sted hvor der er fællesskab og plads til drømme og ambitioner. De
mennesker, der kommer her og bliver her i mange år, har hjertet på rette sted og byder ind med det de kan
i bevidsthed om, at alene kan man lidt og sammen kan vi så meget mere. Jeg vil godt rette en tak ud til alle
der har bidraget i årets løb med en stor arbejdsindsats, kærlighed og støtte. Tak til støtteudvalget,
stævneudvalget, alle medlemmerne, rengøringshjælperne, staldpersonalet, underviserne, parterne,
eleverne, opstalderne, forældrene m.fl. I gør det godt.
En særlig tak til bestyrelsesmedlemmerne Jette og Tina som igennem mange år har leveret en solid
bestyrelsesindsats og i øvrigt en solid indsats i mange andre sammenhæge i Bramming Rideklub. I har
arbejdet utrætteligt og ukueligt for at BRK kunne vedblive at være et godt sted at være for både dyr og
mennesker. I har begge sat jeres fine aftryk og man vil I mange år huske jeres store stykke arbejde. Tak skal
også lyde til Mette og Majbrit som også har leveret solide indsatser henholdsvis som suppleant og
bestyrelsesmedlem og i Jeres engagement i klubben. Karsten har, som i tidligere år, også i 2019 været en
uvurderlig støtte for bestyrelsen med sin store viden om det at holde en rideklub godt kørende.
Til slut vil jeg alligevel kigge lidt ind i 2020. Selvom der kun er et halvt år til vi forhåbentlig kan afholde
næste generalforsamling, så vil jeg alligevel gerne benytte lejligheden allerede nu til at sende yderligere en
tak til alle dem der har hjulpet Bramming Rideklub igennem på den ene eller anden måde i en svær tid. En
særlig tak skal lyde til den afgående bestyrelse for det har ikke været nemt at være bestyrelse i en frivillig
forening i en Coronatid. Det har til tider holdt hårdt at holde hovedet koldt og det har været slidsomt. Alle
har dog holdt fast i målet om at sikre Bramming Rideklubs overlevelse selvom det blev en noget længere
bestyrelsesperiode end forventet. I bestyrelsen valgte vi at lade os supplere med Lars Jessen, da vi ved
Jettes afgang manglede to bestyrelsemedlemmer i en tid hvor der var brug for ekstra kræfter. En stor tak
også til Lars for at lade sig kaste hovedkulds ud i arbejdet med at holde hjulene i gang.
2020 går lige så stille på hæld og vi er klar til at se henimod et forhåbentlig lysere 2021 og nye kræfter i
bestyrelsen, så vi i vanlig stil kan fastholde den gode ånd og stemning som kendetegner Bramming
Rideklub.

