Bramming den 23/3-2022

Bestyrelsens beretning 2021

I beretningen for Bramming Rideklub, ser vi tilbage på et spændende 2021, hvor der er sket mange
forskellige ting, der gør det fedt af komme på BRK. På medlemsside for børn, har været et stort set
uændret antal medlemmer, hvor imod der har været et fald blandt de voksne medlemmer.
Elevholdene til dressur har også oplevet et mindre fald, som kan tilskrives vores antal af elevheste,
her er det er en udfordring at finde de rette elevheste, der passer til vores budget. Der har i årets
løb været lidt udskiftning, i vores undervisningsteam.
Året startede ud med, at der var lukket ned for alt vores elevundervisning pga. corona
restriktioner, det betød at der var meget stille i stalden og at vores parter måtte klare opgaven
med at motionere og pleje vores elevheste. Vi skulle frem til midten af marts før der var muligt, at
starte på almindeligt undervisning igen og den skulle foregå udendørs. Det var en stor og glædelig
dag, da vi endeligt igen kunne tage imod vores elever og de kunne starte på undervisning. En
rideskole er nu engang bedst med masser af liv og glade bruger. Det er skønt at komme på BRK,
når der er masser af mennesker på staldgangen og man kan se at de hygger sig.
I 2021 blev der igen skruet op for antallet af arrangementer og det gav en pæn stigning i indtjening
til klubben, hvilket også er nødvendigt i den samlede økonomi. Der kan bl. nævnes træktur på
Shire hesten Denver, som er verdens største hesterace. Vi havde besøg af Pagoden Foodtrucks,
der solgte burger, som en støttesag. Der blev i november holdt en mini ridelejr med overnatning,
der var stor tilslutning og mange glade børn. Der blev samlet skrald i Gørding med Ren Natur. Salg
af BRK logo udstyr. Der kan nævnes virtuelle ridt, online bedømmelse af dressur klasser. Samt alle
de forskellige stævner, et lille udpluk af dem var sponsorstævne, der indsamlede penge til at
elevhestene kunne få ordnet deres tænder. Der blev senere på året holdt et stort D – stævne samt
et VM – stævne, med mange udenfra kommende rytter, altid dejligt med mange deltager. I
efteråret blev der holdt et Halloween stævne, med mange uhyggelige udklædninger. I december
var der banko og vi deltog ved juleoptog i Bramming, som en afslutning på året.
I 2021 fik vi ligeledes ordnet dræn på foldene, lavet hegn rund om den lille ridebane, afrettet den
indendørsbane og renoveret vores vandingsanlæg der. Tiltag der alle er med til at forbedre
forholdene for vores heste og daglige bruger.
Hos vores kære og dejlige elevponyer og heste, som er fundamentet i BRK, er der også sket nogle
forandringer i årets løb, vi har desværre måtte tage afsked med Chase og Thomas, de vil med
sikkerhed blive savnet. Samtidig har vi kunne sige goddag til de 2 søde elevheste Breezer og
Marko, der hurtig kom med i undervisningen og har fået fast part.

I BRK har næsten alle vores elevheste en dygtig og stabil fast part, der passer, plejer og hygger
med dem, som var det deres egne, det er vi glade og taknemmelige for i BRK.
Året 2021 endte med et flot positivt resultat, det kan vi takke alle vores ildsjæle og engagerede
medlemmer for, der byder ind når de har mulighed for det. Stor tak til jer i gør en kæmpe forskel i
vores lille klub. Det er meget nemmere når vi løfte i flok, om der forskellige opgaver der skal
udføres.
Til slut vil jeg gerne sige tak for rigtigt godt og konstruktivt samarbejde til resten af bestyrelsen
samt suppleanter. Der skal lyder en tak til støtteudvalget, stævneudvalget, sponsorudvalget,
staldpersonalet, underviserne, rengøringshjælperne, eleverne, parterne, opstalderne, forældrene
og alle der har bidraget med frivilligt arbejde til BRK i årets løb, i gør alle en stor forskel tak for det.
Igen i 2021 tak til Karsten for din store viden og støtte, med hvordan man holder en rideklub godt
kørende
Vi ser ind i et 2022, hvor der igen skal tages en masse store beslutninger og hvor jeg ikke forventer
at corona, kommer til at bestemme hvordan der skal drives en rideklub. Bramming Rideklub er et
særligt sted at komme, så husk at støtte op om det. Hver især kan vi lidt hvor imod sammen kan vi
alt.
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