
 
Generalforsamling BSR maj 2020 

Beretning for 2019 

Onsdag den 19. maj 2020 19.30 – mødet afholdes på Coronavis. 

 

2019 er afviklet, og 2020 er påbegyndt. 2020 er startet på en helt surrealistisk måde, da vi i 

marts måned grundet Coronavirus skulle lukke rideskolen helt ned. Både elevskole, 

handicapridning, halvpartsryttere, undervisning og ridehaller blev lukket ned for aktiviteter. 

Generalforsamlingen kunne ikke afholdes på sædvanlig vis, da højst 10 personer måtte 

samles. Derfor er beretning, valg af bestyrelse og resultatet af regnskabet lagt ud på 

hjemmesiden. 

2019 blev endnu et godt år for Brande Sportsrideklub. Der er en trofast kundekreds – både i 

form af firebenede og tobenede. Personalet er stabile og arbejdsomme, bestyrelsen er 

handlekraftig og træffer gode principbeslutninger, den selvejende institution bakker klubben 

op, Ikast-Brande Kommune støtter med puljer, og vores medlemmer er loyale og bakker op om 

de beslutninger og de retningslinjer, der bliver lagt frem. Samarbejdet med handicapafdelingen 

fungerer meget tilfredsstillende – også her er der fremgang. En udvikling der betyder fantastisk 

meget for rideklubbens drift. Vi er i trygge hænder med Louise og Lone i spidsen for den 

afdeling. 

 Sidste år nævnte jeg, at vi havde en opgave foran os i form af certificeringer. Opgaven er 

fuldført – Brande Sportsrideklub har opfyldt kravene og er certificeret inden for følgende 

områder: Organisation og sikkerhed, elevskole, lærested og opstaldning. Det førte til en 

gennemgang af og oprydning på vores hjemmeside, der nu er helt opdateret. 

Førstehjælpskurset var et resultat af certificeringerne – en tryghed at vide, at personalet nu har 

den kompetence. Derudover kom der fokus på oprydningen på staldgangen – virkningen er 

ikke langtidsholdbar, hvilket man godt kunne ønske sig. 

Igen i 2019 og indtil nu er der blevet plads til forbedringer af vores faciliteter. Der er blevet 

skiftet ud i vores møblement i rytterstuen – flotte borde og stole i et mere ensartet look. Der er 

indkøbt mange stole – desværre ingen fodskamler!!! Det ville være rigtigt dejligt, hvis jer, der 

har brug for dem, selv vil medbringe dem, så os, der gerne vil bruge stolene til at sidde på, kan 

gøre det uden at få ridehusbund mm på tøjet. Rytterstuen er også blevet beriget med flotte 



opslagstavler, skarpe sponsortavler og en skærm, hvor vi kan se, hvilke aktiviteter, der er 

forestående.  

Vores store ridehal har også fået en make-over med ny bund - oven i købet en fiberbund. 

Fantastisk kvalitetsløft. Derudover fik barrieren den helt store overhaling. Den blev slebet og 

overfladebehandlet, og hallen fremstår meget lysere, hvilket er bemærkelsesværdigt mere 

behageligt. Der var mange mennesker, der fik nogle timer til at gå med rystepudsere og koste 

– og det har gjort en kæmpe forskel. Lys og indbydende ridehal. 

Den længe ventede tribune er også blevet lavet. Den skulle have været indviet til vore 

landsstævne. Den indvielse må vi have til gode. Resultatet er i hver fald blevet meget godt. Nu 

kan tilskuere og hjælpere stå der i stedet for i hjørnet. Og der er kommet et rigtigt hyggeligt 

gårdmiljø – en dejlig bivirkning. 

Der er kommet vinduer i staldafsnittet, hvor elevhestene står. Kæmpe forbedring af 

staldmiljøet. Lys og luft til elevhestene samt en mulighed for at følge med i, hvad der sker 

udenfor. 

Der er desuden kommet kulør på ”den gamle togvogn”. En klasse fra Dalgasskolen har haft 

udendørs undervisning i billedkunst, og resultatet er et farvestrålende indslag – og blomsterne 

står hele året. Vores indgangsparti har også fået et farverigt løft – også af elever fra 

Dalgasskolen. 

Vores parkeringsplads fik også en overhaling. Den led under de store vandmængder, som 

vinteren bød på. Vores brandvarslingsanlæg blevet installeret og kører. Virkelig dejlig med den 

ekstra sikkerhed, det giver for vores heste. 

Vi har igen i år afholdt stævner – med stor succes. Stævnerapporterne taler for sig selv. Flotte 

karakterer og positive bemærkninger. Også her er der lagt mærke til vores nye bund. Sidste 

rapport med overvældende mange 5-taller. Det bedste der gives. Igen stor cadeau til 

sekretariat, personale, cafeteria og rideklubbens hjælpere. Vi lever i høj grad op til den 

frivillighedspris, som vi sidste år modtog af DRF. 

Ud over vores C og D stævner, så afholder vi også elevstævner. Emma har været særdeles 

aktiv i afvikling og planlægning heraf. Der er er også lavet instruktionsvideo og kurser til 

opsadling og klargøring – et virkeligt godt initiativ. Fremtidssikret – og nok bedre end en folder i 

papirformat.  

Ridelejr: Efter sidste års evaluering blev det besluttet at udvide én ridelejr til to. På den måde 

var der mulighed for at målrette de forskellige aktiviteter til aldersgrupperne. 



Uden mad og drikke dur helten ikke - et ordsprog vores cafeteriadamer og -herre gør sit 

bedste for at leve op til - uanset om det er til stævner, arrangementer eller arbejdsweekender, 

så er der et flot udvalg med hjemmelavede retter, sund mad, søde desserter. Forud for de 

forskellige arrangementer foregår der et kæmpe stykke arbejde med at planlægge menuer, 

købe ind og forberede mad. Og så er der opgaven omkring at skaffe hjælpere. 

Regnskaber, der ligger tilgængelig på hjemmesiden, viser et tilfredsstillende resultat for 2019. 

Et overskud på 66.000 kr. er flot – særlig med de mange nye indkøb og forbedringer taget i 

betragtning. 

Vi værdsætter i høj grad vores gode personale. Vi måtte desværre sige farvel til Josephine i 

august. Det betød heldigvis, at vi kunne sige velkommen til Louise. Emma, Trine og Louise har 

med Kim i spidsen været med til at fortsætte stabilitet og kvalitet i elevskole, stald og 

certificeringer. 

Vi har en god rideklub og rideskole, og med stolthed kan vi konstatere, at der også er mange 

flotte resultater – både på dressur- og springsiden er der mange nævneværdige resultater:  

• Emma startede international dressur i Herning. 

• Filippa Andersen har blandt et hav af starter og placeringer bl.a. været placeret på 

Fiona ved internationalt CSI stævne i Herning, Baltic Cup, Bækgården. Andre har fået 

øje på resultaterne, og hun er udtaget til bruttolandsholdet for juniorer. 

• Vi har vundet distriksmesterskabet i springning for ponyer 2019 - alle ekvipager træner i 

klubben. Julie Stenmann Christensen, Mette Fokinaite, Filippa Christer Andersen og 

Lærke Staunsbøll. 

• Violise Frost har et utal af placeringer bl.a. nr. 6 til DM 

• Elevcup. Både hold 1 og hold 2 bestående af: Anette Kersalu, Frida Pedersen, Astrid 

Öberg , Celina Andersen og Christopher Ebbesen, Alberte Brandt Petersen, Victoria 

Madsen, Celina Andersen. Begge hold klarede sig flot. Forløbet blev afbrudt grundet 

Corona, og tages op snarest. 

• DM for hold i Stevstrup: Placeret som nummer 4. Violise Frost, Caroline Attermann, 

Josephine Westerskov og Alberte Conradsen. 

• Flere placeringer til ponylandsstævner til Julie Halskov, Julie Sørensen, Violise Frost Bay 

og Filippa C. Andersen,  

 

Igen i år skal der lyde en stor tak til vores sponsorer for skilte, gaver osv. Det giver klubben 

meget større handlemuligheder. Vores springbane eksisterer nu på 4. år. Et tiltag, der har vist 



sig at være af stor betydning for klubben. Og så har vi en daglig leder/berider, der svinger 

pisken og sørger for, at stalde og udendørs arealer bliver vedligeholdt og værnet om. Vi har 

mange skilte, og selv om der er en løbende udskiftning, så er den samlede mængde ret stabil. 

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 har opnået. BSR 

kan i år fejre 8 års jubilæum. 8 år med smil, energi og imødekommenhed. Vi klarer os på 

bedste vis, og vi kan være stolte af vores klub. 

Samarbejde med Ikast-Brande Kommune er sædeles vigtigt for os. Kommunen vedtog, at 

det fra 1. maj er forbudt at ryge i arbejdstiden. Det forbud følger vi som rideklub op på. 

Rygning skal ikke forgå på rideklubbens matrikel – både for loyalt at bakke op om 

kommunens rygepolitik og for at være med til, at børn og unge mennesker undgår at blive 

konfronteret med tobak. Vi håber, at I vil have forståelse for og efterleve beslutningen. 

Som nævnt i starten, så ramte Corona jo også BSR. Vi måtte lukke ned, men valgte at 

beholde al vores personale på job. En beslutning, der gav tryghed for både klub og heste- 

ejere. Vi har jo fuld stald, og hensynet til hestene skal være stort. Jeg vil gerne rette en 

stor tak til alle vores medlemmer – alle har været gode til at overholde retningslinjer eller 

rette ind efter anvisninger, mange har indbetalt et ekstra beløb, noget der virkelig betyder 

noget – signalet der bliver sendt er meget positivt. Åbningen er ved at slå igennem -

handicapafdelingen, elevskolen og halvpartsryttere er i gang udenfor, undervisningen 

afvikles i stadig højere grad.  

Vi ved, at aflysningerne af handicapaktiviteten, undervisning, elevskole og stævnerne 

kommer til at kunne ses i næste års regnskab. Der er søgt hjælpepakke, men ikke desto 

mindre vil krisen også få betydning for BSR. Planen er at holde åbent i sommerferien og 

afvikle aktiviteter, således de mange der skal holde sommerferie i Brande / Danmark har 

mulighed for at tilbringe tid på rideskolen. 

Traditionen tro har bestyrelsen peget på to, hvis indsat har betydet meget for de værdier, 

BSR står for. Stort tillykke til: 

Hjælperpokal: Emilie Holm 

Horsemanship: Ida Marie Sørensen 

 

Tak for endnu et godt år. I ønske alle en god sommer. 

På vegne af bestyrelsen på BSR  

Susanne Rasmussen 


