Bestyrelsens beretning (Brøndby d. 16-03-2016)
Da vi efter den ekstraordinære generalforsamling i september blev valgt ind som ny bestyrelse, var der mange
opgaver at gå i gang med. Den største opgave var at få styr på et kaotisk regnskab i en en pose med gældsposter
tilbage til 2014, som vi nu er ved at have betalt færdig.
Økonomien er nu langsomt begyndt at bevæge sig i den rigtige retning. Klubben har fået nyt betalingssystem –
Klubmodul, samt prisstigning på ridelektioner. Det styrker økonomien. Hjemmesiden er nu godt på vej. Det har
været et kæmpe stort arbejde at få den nye hjemmeside op at stå. Vores håb er, at hjemmesiden vil skaffe BNR de
nye ryttere vi mangler og har plads til nu, med den øgede hestebestand.
Derudover har rideklubben afholdt forskellige arrangementer som klubstævner, sløjfespring, ridelejre, lej en hest,
juletræsfest, indvielse af den nye fane, fastelavn, rideskolestævne og som noget helt nyt – Halloween, som har
været rigtig hyggeligt og også godt for økonomien.
Der har også været rigtig god opbakning til Café Tutten og oprettelse af mobile pay, har gjort det nemt at betale.
Vi har også lavet et nyt tiltag – Forældresponsoreret hest – for at få flere heste i stalden, da vi ikke havde økonomien til selv at investere.
Vi overtog en hestebestand, der ikke var tilset af dyrlæge i lang tid, ikke havde fået raspet tænder eller var blevet
vaccineret og et par heste, der havde stået halte i længere tid. Det udmyntede i nogle store dyrlæge regninger, som
slog økonomien yderligere ud af kurs. Heldigvis var Brøndby kommune meget hjælpsomme og gav os forskud på
aktivitetstilskuddet for 2016.
Hestebestanden er vokset fra 11 til 20 skoleheste, så nu huser BNR 23 heste inklusive vores 3 pensionærer. Alle
skoleheste er blevet vaccineret og har fået raspet tænder, samt kommet i en fast turnus ordning hos smeden.
På personale siden har vi sagt farvel til vores staldmedarbejder Siw og sagt velkommen til vores nye staldmedarbejdere Camilla og Louise. Samtidig er vores faste underviser Sara blevet dagligleder.
Vi har løbende været i dialog med kommunen angående det nye ridecenter. Kommunalbestyrelsen har netop lige
godkendt ansøgningen om en merbevilling, så fremtiden bringer os et nyt ridecenter og i takt med byggeriet – nye
og spænende udfordringer. En af dem bliver at tage den gode ånd med os til det nye sted.
Til sidst vil vi gerne sige at vi er stolte over at være en del af det fællesskab der eksisterer i denne klub. På BNR
kommer man ikke kun fordi man kan lide heste og ridning. Man kommer i ligeså høj grad på grund af det gode
sammenhold der er i klubben for ikke at tale om den gode stemning der ligger over stedet. Tak alle sammen for alt
det gode i bidrager med – Både i hverdagen og til diverse arrangementer – Uden jer ville BNR ikke være den klub,
som vi alle elsker og holder af.
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