
Bestyrelsens beretning 2018

År 2017 har været et år fyldt med vente tid. Først skulle vi flytte til det nye ridecenter i sommerferien, så blev det 
udskudt til oktober og igen til december. Nu kan vi endelig sige med sikkerhed at vi skærtorsdag starter flytnin-
gen fra Lagesminde allé til Ulsøparken og vi glæder os til de nye omgivelser. Samtidig er det for mange af os lidt 
vemodigt at sige farvel til Lagesminde allé, som er fyldt med mange gode minder og oplevelser. 

Økonomien er i stadig fremgang og heste bestanden er vokset en del i årets løb. Hestehandler Torben Andersen 
har endnu engang været god til at hjælpe os med at finde de rette heste og samtidig har vi fået en pony til beg-
ynderne fra Hedehusgårdens rideklub. Hvilket er rigtig dejligt da  vi i bestanden stadig mangler nogle ponyer til 
netop dette niveau.
Endnu en grund til at økonomien bliver bedre og bedre er at der bliver lagt mange frivillige timer på gården.  
Pigerne ordner stalden, Cecilie og Sara tager morgen og aftenvagter i både hverdage og weekender. Ydermere  
lægges der mange frivillige timer på gården af både medlemmer og bestyrelse. 

I modsætning til 2016 har vi årets løb set vores kære dyrlæge Casper lidt oftere end til blot til de planlagte dyrlæge 
besøg. Vi var så uheldige at bestanden blev ramt af blodorm og vi har derfor brugt mange penge på at behandle, 
samt tage gødnings prøver for at dobbelt checke om vi kom dem til livs. Kværken kom vi heldigvis ud af uden 
flere tilfælde end den ene kværke ramte hest, men det kostede os desværre et større klubstævne med mange 
tilmeldinger. Der har været en del foldskader   der har endt ud i flere røngten billeder, indlæggelse, lange sygdoms 
forløb, efterfulgt af lange genoptrænings perioder.

Vores lørdags miniput underviser Sophia har overtaget alle miniput hold efter Daniella valgte at opsige sin stilling 
som underviser og staldvagt til fordel for nye græsgange. Vi ønsker Daniella og Rokko alt godt i fremtiden og tak-
ker for det arbejde hun har lagt i klubben. 

Der er blevet afholdt diverse arrangementer, såsom ridelejre, stævner, juletræsfest, fastelavn og halloween. Alt 
dette lader sig gøre fordi klubben har mange frivillige til at hjælpe.

Den 19 marts 2018 havde Nadja 10 års jubilæum her i rideklubben og dette vidner om det gode miljø der er på 
stedet. Det er netop medlemmerne i klubben der ligesom Nadja er med til at skabe det gode miljø og sammen-
hold der eksisterer her på BNR. 

Af hjertet tak til alle de medlemmer, samt forældre der har deres gang i klubben og en særlig tak til pigerne  
der yder en stor indsats i stalden. Uden jer alle var BNR ikke det rare sted, som vi kender i dag. 

Vi glæder os til sammen med jer at møde de nye udfordringer der vil komme i fremtiden. 
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