Formandens beretning 2020

Nu halvvejs inde i 2021, vil vi stoppe op se hvad der er sket i 2020, som var et år
hvor vi blandt andet stiftede bekendtskab med Covid 19, som betød at der måtte
arbejdes på en helt anden måde, for at drive rideskole. Her tænkes på nedlukning af
undervisning, langsom oplukning igen, zoneskema osv. med de udfordringer det gav.
Folk var gode til at få det til at fungere, det skal i have stor tak for.

2020 bød ikke på så mange arrangementer, som vi er vant til, der blev afholdt
fastelavnsstævne med flotte udklædninger. Som et alternativ stævne var der
mulighed for online bedømmelse af vores medlemmer. Der blev holdt et
sommerstævne og et internt sponsorstævne. I september havde vi et velbesøgt
distriktsstævne med mange rytter udefra. Senere på året bød det på halloween
stævne, juleoptog i Bramming og som afslutning et juleridt hver for sig.

De manglende arrangementer og dermed mindre salg i cafeteriet, gav derfor en
mindre indtjening til klubben.

Vores fælles arbejdsdag blev i stedet til en arbejdsuge, for ikke at være for mange på
BRK samtidig. Her blev stalden vasket og kalket, samt der blev malet i rytterstuen,
det hele blev bare så flot. Samtidig blev hegnet om den lille dressurbane fjernet i
arbejdsugen, det gav mulighed for at vi kunne investere i en ny 20 * 40 bane, som
kan anvendes til mange ting og samtidig fik vi afrettet de andre baner så de også
blev gode igen.

Fundamentet for at drive en rideskole er vores dejlige elevheste, her er der også
sket forandringer. Vi har været så heldig at kunne indkøbe de sødeste elevheste Ted
og Plet, som hurtig kom med i undervisningen, til stor glæde for vores elever. Der
har også været heste vi skulle af med, der kan nævnes Aprillo, Beauty og Elly de er
alle solgt og Lilli er blevet aflivet.

Næsten alle elevheste har en part som passer og plejer dem, som det var deres
egne, det er vi glade for. Som noget ny er der blevet startet et springhold for
privatheste, det bliver spændende at se hvad det kan udvikle sig til med tiden.

Året 2020 endte med et lille negativ resultat, men der har også været mange
udfordringer undervejs, at tage hensyn til med drift af rideskole under andre vilkår.

Til slut skal der lyder en stor tak for samarbejdet til bestyrelsen, ansatte i stalden,
vores underviser, stævneudvalget, støtteudvalget, vores engagerede medlemmer,
forældre og frivillige, samt dig Karsten for din store viden og støtte omkring
rideskolen. Uden jer alle og jeres støtte kunne det ikke lade sig gøre at drive dette
skønne sted, det skal i have stor tak for alle sammen.
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