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Beretning ?*14
Min beretning for det forgangne år er et tilbageblik på et år med mange
aktiviteter her i Bramming Rideklub. Foruden travlhed med
undervisning af elever i mange undervisningstimer har der også været
mange andre aktiviteter"
Det har været nogle godt besøgte stævner - både af egne medlemmer, og
2 størr* stævner hvor andre klubber også har deltaget.

Vi har som noget nyt i år kunnet tilbyde undervisning i ryttermærker,
som har været en stor succes.

Der har været arbejdsdag, ridelejr, halloweenfest, fastelavn, deltagelse
ved Tika-hestival, med p-vagter, hjælpere i hal og butik samt
støtfeklubbens madbod. Og vi har med vore ponyer været ude og give
trækture til torvedug, byfest, Staffet for livst i Esbjerg, oS juleudstilling
Ribe.

i

Alt dette har øget vores omsætnirg, og overskuddet af klubbens løbende
drift har vi valgt skulle gå til forbedringer og investeringer til glæde alle
medlemmer.

Derfor er der med støtte fra kommunen blevet renoveret baner både
udendørs og i hallen.

Vi fik ordnet mange vedligeholdelsesopgaver, malet i stalden osv. på
vores arbejdsdag.
Vi har desuden investeret en del i elevheste, som kan bruges
undervisningen af både børn og voksne
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At ddve en forening på frivillig basis som trods alt runder omsætningen
på 1 mil. kr. kræver at mange hænder hjælper til.
Det er dejliE at opleve at hjælpsomheden er stor når vi har praktiske ting
der skal ordnes, eller brug for bemanding ved stævner osv.
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Blandt dem som gør en ster indsats er støttekluhben, det stare *rbejde
som ligges i aftraldelse af arrimgementer som fastelavn hdloween +g
jutehygge, og drift af cafeteriaet har en uvurderlig værdi både for det
iociale fællesskab og ikke mindst klubbens økonomiOgså stævneudvalget trækker et stort læs, det er et stort arbejde at
affirrgere og afholde et stævne, som strækker sig over en weekend. Der
er blevet arbejdet mange ssne aftentimer med startlister og andet

planlægning.

Det er også en fornøjelse at se at vore dygtige og engagerede underviser§
gerne brugsr deres fritid på at deltage på ridelejr og ved stævner, hvor de
gir*r deniidste hjælpende hånd til deres elever - som i nogle tilfælde
skal starte ti1 deres første stævneMange har deres daglige gang her i foreningen. Det er en stor glæde at se
at for mange - både børn og voksne, at Fiskerivej 5b er deres andet hiem.
Det være sig opstaldere som kommer og ordner deres hesL parter på
elevheste, forældre som tager del i rideskolelivet , eller medlemm§r som
bare kommer for at være en del af fællesskabet.
Vores mål og vision med driften af Bramming Rideklub er, at vi fortsat
skal være "Klubben med den gode tone".
Vi skal kendes på æ her er et godt sted at være cg at der er plads til alle,
men samtidig it man optræder med respekt og ansyarlighed far sine
medmennesker.

Alt skal dog ikke kun gå op i hygge, vores vision er fortsat at tilbyde
ordentlige faciliteteå gode baner og en velfungerende staldVi vil fonsat arbejde på at kunne tilbyde undervisning af flere forskellige
undervisere på alle niveauer alt efter vore medlemmers ønsker og behov.
Vi vil drive kt,rbb*n økonomisk farsvarligI, så vi far et stærkt fundament
at bygge fremtiden På.
Tit sidst vil jeg geme til alle, som har været involveret i arbejdet med at
gåf,[drive vores forening sige tak for et godt samarbejde
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