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Jeg vil gerne starte min anden beretning i BRK med et tilbageblik på Marts Måned 2011.
Bramming Ride klub var på daværende tidspunkt, en klub som de fleste ikke havde de store
forventninger til, hvilket talte sit tydelige sprog ved en stor medlemsflugt og et fællesskab som
mere eller mindre var i frit fald i den gale retning.
I dag skriver vi så marts 2013 og det er præcist to år siden, hvor der blev taget nogle store og
hurtige beslutninger, hvilket krævede at arbejdstøjet skulle på og et nyt fællesskab skulle spire og
hvis ikke fællesskabet havde blomstret i det forgangne år, havde BRK ikke stået hvor vi gør i dag.
Jeg vil også starte med at byde 4 nye bestyrelsesmedlemmer velkommen, Karsten Nielsen, Pernille
Krog, Jette Rasmussen og Katrina Gissemann. Dette er rigtig dejligt at se, da det er meget svært at
finde frivilligt arbejdskraft i disse tider, se blot at Bramming idrætsforening søgte om
bestyrelsesmedlemmer i ugeavisen. Som nok alle har bemærket, er dette min sidste beretning, da
jeg har valgt at gå af pga. den økonomiske krise der trykker os i byggebranchen, hvilket kræver
endnu større fokus på ens virksomhed, men det er dog med stor glæde, at kunne forlade en så
professionel bestyrelse der med altid god stemning og konstruktiv tilgang har til de opgaver der
tildeles.

2012 har været et spændende og et meget udfordrende år, med rigtig mange nye tiltag det største
er dog den medlemstilgang der har været, hvilket overgår sidste års budget. 65 nye medlemmer
dette er næsten 1,3 medlem pr. uge. Det har fået mig til at tænke på, hvad får folk til netop at
vælge vores ride klub? Er det bare fordi vi er gode eller er det fordi vi gør hvad vores visioner
siger? Eller er det for at være en flot tidssvarende ride klub med plads til alle og stedet hvor
medlemmer får kompetent undervisning på alle niveauer. At være kendt for en faglig korrekt
ridning og omgang med hesten eller er det bare den gode tone dette vil jeg lade være op til jer.
Det har også lykkes os med hjælp fra private sponsorer, medlemmer mm. at få udlagt en ny
udendørs springbane, som nok mange glæder sig til at kunne benytte til sommer. Det helt store hit
lige nu, når man tænker vejret var nok, at rør til vanding af hestene var blevet påført varmetråd og
isolering samt at man efterfølgende, efter endt ridning kunne bevæge sig op i en varmere rytter
stue med 2 stk. nye varme pumper som forsyning. Montering af varme pumper er fortaget med et
energi tilskud fra Esbjerg kommune, hvor efter vi forventer at kunne reducere vores energi forbrug

med ca. 50 procent. Vi har også fået opsat affugtere i saddelrummet, så der skulle være større
mulighed for et ordenligt klima selv på regnvejrs dage. Dette var nok de mærkbare tiltag.
Stalden. Vi prøvede for første gang i den nye klubs historie at have fuld stald, hvilket gjorde at de
udfordringer der var ved dette, nok var en større mundfuld en forventet, med hensyn til de
konflikter det giver med mange forskellige meninger mm. Dette er noget bestyrelsen forsøger at
arbejde med, for at kun håndhæve en mere ens rettet regelsæt/handlingsplan. Der er oparbejdet
et særligt udvalg kun med interesse for stalden. Klubben har også i år investeret i flere nye heste
samt andre tiltag for at forbedre stalden.

Jeg vil starte med at sige tak til de bestyrelsesmedlemmer i støtteklubben, der har valgt at gå af
efter mange års trofast tjeneste, jeg vil også byde alle nye medlemmer - velkommen i ride
klubben, dernæst vil jeg takke alle medlemmer voksne som børn, som gennem 2012 har leveret en
indsats for ride klubben, jeg vil også sige tak til alle medlemmer i bestyrelsen. Det er et stort
arbejde som alle har lagt i regi af ride klubben, uden dette store arbejde var det ikke muligt, at
opretholde, også stor tak til de sponsorer som 2012 valgte at støtte ride klubben.

Økonomi
Jeg skrev i min beretning i 2011 at vi ville gå et hårdt år med store udfordringer i møde hvilket
også har vist sig, vi har været heldige med den store medlems tilgang, hvilket reelt er den eneste
udvej ud af en krise, der er regnet på at dette med at have en fyldt stald ikke er løsningen for en
bedre økonomi da hver enkelt hest ikke generere det store overskud til klubben. Klubben fik et
underskud på ca. 30 tusind kroner hvilket jeg ikke ser som et negativt resultat med den fremgang
klubben har, tænk tilbage på disse investeringer der er fortaget. Nogle gange skal det være skidt
for at blive rigtigt godt.
Jeg kunne godt gå mere i dybden med hensyn til økonomien men dette vil jeg overlade til
Kasseren.

Vores strategiske mål for 2013
Opstaldning
At sikre en optimaldrift af staldene, hvor hestene er i fokus og hvor der ydes en optimal service.
Aktiviteter
At være stedet hvor der laves gode stævner og andre arrangementer, der viser at her er plads til
alle.
Undervisning at være kendetegnende ved at have kompetente undervisere, som går forrest med
et godt eksempel
Økonomi
At opretholde en stram styring, styrke økonomien gennem flere sponsorater medlemmer mm.
Bestyrelsen
At være synlige og engageret, forstå at drive en ride klub som en privat virksomhed.

For selvom det måske nok er mig der leverer formandens beretning. Så er det jo på ingen måder
mit værk alene. Det er vores værk.
Hermed mener jeg ikke kun bestyrelsen. Men alle de folk, der i vores klub, aktivt tager ansvar for
at arrangere alle de flotte medlemstilbud der er. Dette er deres værk. Men der er faktisk mere end
det. For en klub kan ikke eksistere på tilbud alene, der må også være folk til at deltage i disse
tilbud. Derfor er det faktisk medlemmernes værk, at vi har sådan en god ride klub. Jeg vil slutte
med en stor tak til jer alle for at være en del af Bramming Ride klub.
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