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Foreningslivet i Danmark er helt specielt. Frivilligt arbejde, hvor mennesker mødes
omkring en fritidsinteresse og investerer deres frie tid og energi i et forpligtende fællesskab
– det er vigtigt for vores samfund. Vi er her sammen omkring vores fritidsliv og
fritidsinteresse i et fællesskab og jeg kan konstatere, at fællesskabelse i vores fællesskab
betyder udvikling og fremgang for vores klub BSR.
Vi har sammen skabt en klub, hvor værdier som hjælpsomhed, interesse for heste og
mennesker, arbejdsomhed og ordentlighed skal være med til at præge hverdagen.
De frivillige skal sammen med personalet tage ansvar for, at de ovenstående værdier blive
efterlevet. Vi skal se hinanden – glæde os over hinandens resultater og hjælpe hinanden.
Jeg bliver tit mødt med spørgsmålet "går det godt på rideskolen" og jeg er glad for at
kunne svare. Ja, det går godt. Fuld stald, god økonomi og en god stemning.
Det er en fornøjelse at se vores ponyryttere storme fremad og høste den ene rosetpark
efter den anden. Både på dressursiden og springsiden. Nadia, Mathilde, Karoline,
Philippa, Mathilde, Kamilla, Julie, Stinna, Kristian, Lærke, Heidi, dejligt at se en gruppe
piger, der kan og vil. Bakket op af superseriøse forældre.
Der er også gode sportslige resultater på hestesiden. Vores berider og beriderelever gør
også en god figur ude ved stævner.
Tak til elevryttere og ponyudvalg for et flot fastelavnsstævne. Dejligt at ponyudvalget har
arrangeret og fantastik dejligt at I har grebet. Fællesskabet sætter rammerne og I skaber
indholdet i stævnet med jeres engagement. Ponyudvalget holder også med stor succes
rytterlejr – mange deltagere, der bliver udsat for mange
Vores handicapafdeling er i god vækst. Louise Nordmann har overtaget funktionen efter
Nina, og sammen med Bodil giver de den fuld gas. Lone og Anni styrer onsdagsholdet –
og de gør det godt, og betyder som I vil høre lidt senere MEGET for klubben økonomi.

Personalet har igen i det forgangne år været genstand for udskiftninger. Rikke blev
uddannet berider og flyttede herfra efter sommerferien. Malissa, der var udsat for et uheld
sagde sit job op med udgangen af 2015. Vores team består nu af Emma, Michelle, Tanja
og Kim. Det er et rigtigt godt og seriøst team, der står for driften. Elevundervisningen
fungerer fint er og rideklubben fremstår nydelig og ryddelig. Hestene såvel elev som de

private bliver kigget efter og set. Personalet har en opgave i at se efter elevhestene, men
vi skal huske, at det også er en fælles opgave. Alle skal lige se efter en ekstra gang – har
de vand, trives de?
Der er i årets løb afholdt stævner. Et delvis nyt team er trådt ind i stævneudvalget, og de
har klaret opgaven til UG kryds og slange. Stævnerne har fået en meget fin evaluering –
så igen har vores stævnerapporter været præget af positive kommentarer og 5 og 5 taller.
Både sek. og cafeteria er med til at præge økonomien i positiv retning. Cafeteriet har også
fået flotte anmærkninger i stævnerapporterne – udvalget af mad er varieret, godt og delvis
sundt. Og så har vi fået salatbar.
Igen i år skal der lyde en stor tak til vores sponsorer. Vi møder en stor velvilje. Er dybt
taknemmelige for penge, blomster og planter til banen og også de mange flotte præmier,
vi er i stand til at kunne give. Tak til Kim, Henrik og Tanja og Tage for det store stykke
arbejde.
Springbanen er for alvor taget i brug i 2015. Det er en fornøjelse at kunne præsentere en
flot bane hver gang – konstruktionen og samarbejdet med den selvejende institution har
gjort det muligt, at vi nu har vores helt egen springbane.
Vi har også fået mulighed for en meget synlig og overskuelig resultatformidling – det er et
stort plus for tilskuere og ryttere, at de kan holde sig orienteret om resultaterne.
At holde stævner kræver, at mange er i gang. Alle poster skal besættes – lige fra den, der
løber med kritikker til den der sidder som dommer og den der skifter håndklæder på
toiletterne. Flot, at så mange vil bruge deres energi op til stævnerne og under stævnerne.
Vi har fået kunst på rideskolen – væggene i den lille ridehal er blevet malet og dekoreret af
en gruppe elever fra Dalgasskolen. En god uge med et flot resultat. På Dalgasskolen
hænger der et kæmpestort billede, der vidner om en lærerig uge.
Ud over kunsten har den lille ridehal fået lysindfald fra den ene side og fra gavlen. Igen har
vores Poul være iværksætter. Et projekt, der har løftet standarden for den hal. Vi har også
fået pavillon, så der nu bliver en flot udendørs sek. Den gamle sammentællervogn er kørt
væk og vi behøver ikke sidde på skødet af hinanden.
Der er blevet investeret meget i at få vores el til at fungerer på en effektiv og sikker måde.
Alle staldene har nu fået nye ledninger og lamper. Det sker stadig at det går galt, men der
er gjort meget. Vi står over for nogle store projekter som nyt tag, ny stald og nyt lys i
ridehallen. Og så afventer vi spændt, hvad beslutningen om hestehold kommer til at
indebære.
Der skal lyde en opfordring til at læse vores sikkerhedsregler på hjemmesiden. De er lavet
for vores og hestenes sikkerhed. Alle skal have kendskab til dem og efterleve dem-

Der har ved siden af stævner været afholdt andre arrangementer. Frederiksborgerkåring
og Hedeløbet, for at nævne nogle. Vores rideklub emmer af liv, og arrangementerne er
med til at gøre vores økonomi bedre.
Vi har haft mulighed for at tilleje os ekstra foldarealer. De er til stor glæde for både to og
firbenede taget i brug her i foråret. Og her et år efter kan vi se, at det var meget fornuftig
beslutning – også at passe på dem i vinterhalvår
Jeg nævner i løbet af beretningen nogle navne. Jeg burde nævne alle. Jeg er stolt af det vi
frivillige sammen med Kim og teamet, den selvejende og kommunen sammen har opnået.
BSR kun fire år gammel har vist, at den med smil, energi og imødekommenhed kan klare
sig på god vis. Vi kan være stolte af vores klub.

