Formandsberetning 2014.

Som formand skal jeg nu aflægge min første beretning. Jeg har tænkt på
om jeg skulle kalde det beretning for Bramming Rideklub eller beretning
for vores forening eller beretning for vores fællesskab. Fællesskab er det
ord, jeg helst vil bruge. Fællesskab er det man skal føle sig en del af, når
man kommer her i klubben.

For 3 år siden ramte den gamle Sports Rideklub bunden. Pengene var
brugt og fællesskabet var ikke længere i fokus. Og situationen var den at
kun ved at skabe vækst og skabe forbedringer kunne der fortsat være en
Rideklub her på stedet. Dette grundlag har vi i bestyrelsen arbejdet videre
på i året som er gået. Vi har skabt vækst, vores medlemstal er stigene og
vores undervisningshold er fyldt op. Vi kunne endda bruge mere haltid.

At finde de rette heste som passer til de vidt forskellige behov både i
undervisningen og som partsheste er en stor opgave. Derfor har vi også
prioriteret at bruge en del af årets resultat på at købe flere elevheste.
Arbejdet med at få planlagt brug af heste i undervisningen – den
disponible haltid, og undervisere er en kompliceret opgave, hvor vi
handler ud fra klubbens bedste, og desværre ikke altid kan være i stand til
at efterkomme alles ønsker.

I fællesskab er der også skabt mange forbedringer. I bestyrelsen har vi alle
brugt vores netværk og arbejdet for at finde sponsorer. Og takket være
alt den hjælp som medlemmer, forældre og andre frivillige har ydet er der
skabt mange forbedringer. Jeg kan nævne ting som
1. nyt varmesystem i rytterstuen
2. den nyanlagte springbane, som er fint hegnet ind. Den er brugt til
stævne
3. der er gravet vandrør ned til hestene på folden
4. der er købt høhæk til elevhestenes fold
5. vi kan nu holde vandsystemet optøet i stalden trods hård frost, efter
at rørene er blevet isoleret
6. der er lavet vægt til korrekt afvejning af foder til hestene
7. vi har fået skiftet og vedligeholdt vores springudstyr
8. vi har fået sponsoreret en computer til stævnetilrettelæggelser
9. vi er desuden blevet arbejdsgiverregistreret så vi kan opnå en
besparelse på selv at udbetale løn

Vi har i det forgangne år afholdt nogle godt besøgt stævner og
stævneudvalget har lavet et stort og prisværdigt arbejde på at arrangere
dette
Støtteforeningen blev sidste år nedlagt og ligger nu som et udvalg i
foreningen. Støtteklubben har ydet en fantastisk indsats både i det
daglige med rengøring i rytterstuen osv, men også ved stævner og som
arrangør af julehygge, fastelavn og deltagelse ved TIKA hestival

Året har også budt på beslutninger, som har krævet nøje overvejelser. I
dansk rideforbund er der tilknyttet klubkonsulenter, som har mange års
erfaringer med drift af rideklub. Vi har løbende rådført os hos dem
omkring driften af vores forening, og vi er blevet tilbudt at medvirke i et
klubudviklingsprojekt, et konstruktivt rådgivningsforløb, som vi i
bestyrelsen har valgt at gøre brug af for at dygtiggøre os.

Vi har nu taget hul på et nyt år og der er styr på økonomien, hvilket giver
os forudsætninger for at skabe vækst og forbedringer. Vi har fået ordnet
bunden i hallen, og snart går vi i gang med renovering af vores udendørs
ridebaner, som vi har fået bevilget penge til af Esbjerg kommune.

Vi har nogle dygtige og engagerede undervisere samt et godt samarbejde
med Skovly. Der er fortsat tilgang af medlemmer til vores fællesskab, og
allerede nu er der en lang venteliste af børn, som ønsker at deltage på
vores ridelejr. Vi har planlagt 3 stævner til afholdelse hen over
sommeren.

Jeg vil til sidst sige tak for samarbejdet til mine bestyrelseskollegaer,
personalet i stalden, underviserene, til stævne- og støtteudvalgene og alle
vores engagerede medlemmer.
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