Referat Generalforsamling BRK d. 28/3-2019
1. valg af dirigent pog referent.
Britt Lynnerup er valgt til referent.
Torben Bruun er valgt til dirigent.
2. Formandens beretning for 2018.

Jette fortæller:

FORMANDS/
BESTYRELSES BERETNING BRK
2018
Det var nogle store sko, der skulle fyldes
ud, sidste år ved denne tid,
efter fem år med Karsten på posten som
formand.
Og det har da heller ikke været et år uden
udfordringer og forhindringer.
Især to ting, som vi ikke har haft
indflydelse på, har tæret gevaldigt på
vores økonomi.
Først havde vi herpesudbrudet, som betød
at vi måtte aflyse to stævner, som ellers er
en god indtægtskilde. Senere kom så
tørken og et stort hop i prisen på
grovfoder, hvis man da ellers kunne få fat
på noget.
Men heldigvis har på mange andre måder
haft et rigtig dejligt år, med mange glade
elevryttere og deres forældre. Pt. kommer
110 børn og unge og 60 voksne hver uge
i stald, hal og rytterstue.
Vi kan igen i år, glæde os over de mange
frivillige, som dagligt er med til at gøre
BRK til et godt sted at være. Der skal fra
bestyrelsen lyde en stor tak til alle jer,
som gør rent, bager kage, lapper
trillebører, slår græs, tømmer
skraldespande, fejer, samler klatter og
hjælper i stalden. Når vi løfter i flok, går
det så meget nemmere.
I begyndelsen af året, fik vi etableret to
sygefolde, som også har været flittigt
brugt.

Vi har haft et pudsekursus, hvor der både
blev hygget og man fik øvet sig i at skille
og ikke mindst samle et hovedtøj igen.
Vi havde et dejligt Kr. Himmelfarts
Stævne med mange starter. Tak til
stævneudvalget for deres store arbejde
med at få arrangeret og afholdt nogle
rigtig fine stævner, selvom vi ikke kunne
holde alle dem, som var planlagt.
Senere var det arbejdsdag, hvor der blev
ryddet godt og grundigt op. Vi fik en ny
og flot terrasse og som sædvanligt
sluttede vi af med hygge og lækker
helstegt pattegris.
Selvom der manglede hænder i år, til det
helt store ridelejrarrengement, blev det
alligevel til en miniridelejr for de yngste,
super hyggeligt. I den forbindelse blev
der også afholdt Sct.Hans Aften med bål,
heks, skumfiduser og det hele. Tak for det
!!
Igen i år har en stor flok frivillige været
afsted til TIKA Hestival, med madboden
og en flok fædre som parkeringsvagter.
Det blev en fin dag, i tørvejr, for engang
skyld, og også en god indtægt til klubben.
Sponsorstævnet blev en stor succes og
alle elevhestene var ved tandlæge for de
indsamlede penge.Rigtigt dejligt, at
kunne gøre noget godt for vores trofaste
gangere.
Der er også blevet afholdt både
rytteropstillingskursus og
programridningskursus.
Fra den Fritidskulturelle Pulje har vi fået
tilskud til at købe to nye sadler til
elevhestene, det bliver så godt og er
vældig tiltrængt.

Udover de unge damers pizza aftner, har
børneholdene haft fællesspisning i
rytterstuen, en rigtig god ide også at være
sammen på den måde.
I efteråret havde vi Halloweenstævne og i
den forbindelse blev der skåret
græskarlygter og pyntet rigtig Uhyggeligt
op, både i rytterstue og i hallen.
Der blev også tid til en eftermiddag med
juleklip, hvor rytterstuen blev pyntet op.
Vi har fået nye klubjakker, til en meget
rimelig pris, da en aktiv forælder har
været super god til at opdrive sponsorater.
Tak for det !! Og tak til sponsorerne.
Og endelig har vi afholdt julestævne, med
julehygge, nissetøj og æbleskiver.
I år blev også året, hvor vi måtte sige
farvel til en trofast elevhest; Columbine,
som er taget på velfortjent pension på
Læsø, og velkommen til Terkel, der har
overtaget hendes timer.
Her skal der lyde en stor tak til
støtteudvalget, som gjorde det muligt at
købe Terkel og for øvrigt også en
græsslåmaskine. Tak fordi I altid står klar
til at servicerer os fra cafeteriet og til at
støtte klubben økonomisk.
Af opgaver foran os i år kan jeg nævne,
at vi snarest muligt skal have købt en ny
elevpony, så vi kan få plads til nogle af de
børn, der står på venteliste.
Vi er i gang med at sælge lodsedler, - jo
flere solgt, jo mere tjent !!!
Sidst på sommeren skal vi have omlagt

foldene, det bliver et større arbejde, men
det bliver godt at få frisk jord under
hovene og få styr på stolper og strøm
igen.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til den
øvrige bestyrelse for indsatsen i det
forgangne år, godt gået, der har været nok
og se til.
Også tak til Karsten, som fortsat er en
uundværlig sparringspartner og til
Toni, Toke, Kirstine og Katrina , som har
ønsket at holde en pause.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for
2018 til godkendelse.

Jette fremlægger regnskabet.
Løn, grovfoder og manglende stævner har blandt
andet gjort at der er underskud på cirka 41000
kr.
Der har ligeledes været uforudsete udgifter i
form af f.eks. Dyrlægeregninger.

4. Budget 2019

Klubben håber på et 0,- i difference i år 2019.
Der er muligvis en ændring i kommunetilskud
fremadrettet.

5. Fastsættelse af kontingent.

Kontingent forbliver uændret.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg til bestyrelsen: Jette Burkal Rasmussen og
Irene Poulsen.
Valg til suppleanter: 1. suppleant – Christina
Vedel-Birch og 2. suppleant – Mette Eskildsen.

7. Valg af revisor

Jens Langelund Larsen vælges som ny revisor.

8. Eventuelt

•
•
•

•
•
•
•

Årets konfirmander skal sende billeder af
hest og rytter til Henriette Fyhn.
Arbejdsdag bliver rykket pga. Kristi
Himmelfartsstævnet. Ny dato er 15. juni.
Parter: Der kan fremadrettet kun tilbydes
halvpart på BRK, grundet stor
efterspørgsel. Partsprisen stiger til 500kr
pr. måned. Begge dele træder i kraft d.
1/8-2019.
Der arbejdes videre på OK-benzin aftale.
Der arbejdes på at etablere ryttermærke
undervisning.
Der skal kigges på sponsorskilte/aftaler.
Der kommer mulighed for køb af klub
t-shirts senere på året.

•

•
•

•

Støtteklubben hjælper fortsat gerne til
kommende arrangementer. Hvis man
ønsker at hjælpe, skal man kontakte
Susanne eller Lise-Lotte.
Der bliver lavet opslag med info omkring
de forskellige udvalg i klubben,
indeholdende billeder og telefonnumre.
Stævneudvalget vil gerne bede om hjælp
til planlægning og klargøring til stævner,
samt hjælp under stævnerne. Kontakt
stævneudvalget hvis du ønsker at give
en hånd.
Ønske om synliggørelse af hjælpere til
stævnerne. Primært i stalden, så de nye
ryttere kan se, hvem de skal spørge hvis
de har brug for hjælp. For eksempel i
form af gule veste.

