Referat af ryttermøde
9. april 2022
v/Anja Jakobsen
Anja Jakobsen afholdte på vegne af driften, et ryttermøde før
Generalforsamlingen blev afholdt.
Indledningsvist bemærkede Anja, at der desværre er noget dårlig stemning på
stedet, herunder rundt i staldene, opstalderne imellem.
Bestyrelsen, driften (Anja og Jacob) er kede af det, og har derfor i samarbejde
valgt at oprette en konkurrence, med henblik på at skabe bedre trivsel på stedet.
Der vil blive sat en postkasse op, hvor opstaldere, forældre til opstaldere, eller
medlemmer med daglig gang på stedet, har mulighed for at skrive søde/pæne
kommentarer om andre opstaldere, medlemmer osv., så der bliver sat fokus på
at alle skal give positiv feedback til hinanden.
1 gang om måneden vil bestyrelsen gennemgå de positive beskeder og udarbejde
en liste over dem. Der vil blive valgt en ”vinder” mellem de positive beskeder, og
der vil blive uddelt en præmie 1 gang om måneden – og den der har vundet flest
gange i løbet af et år, vil modtage en præmie.
Det blev oplyst, at maj måneds præmie kommer fra Happy-Horse.
Det blev i den forbindelse oplyst, at man på dagen (09.04.2022) kunne bestille en
jakke/vest hos Happy-Horse (der var hængt et par størrelser og eksempler til
afprøvning) – dem der bestilte på dagen, ville udover jakke/vest modtage en
ekstra gave. Priserne var inkl. Brodering på jakke/vest.
Anja meddelte, at der den 17., 18. Og 19. Juni vil blive afholdt arbejdsweekend
på stedet.
Staldene bliver vasket ned med højtryksrenser, og de stalde hvor der skal
kalkes/males i, bliver også kalket/malet.
Heste der står opstaldet i en stald, der vaskes ned, har naturligvis fortrinsret til
foldene, herunder også timefoldene, såfremt man har en hest, der ikke kan stå på
fællesfolde.
Der vil blive hængt sedler op på tavlerne i staldene, med opgaver man har
ansvaret for at få løst inden den 1. August. Den/de personer der står nævnt på
sedlerne er torv-holder på den enkelte opgave. Det betyder ikke at man alene
skal udføre opgaverne, men at man har ansvaret for, at det bliver gjort. Alle
hjælpes ad med det man har mulighed for at hjælpe med, når man har mulighed
for det. Alle opgaver skal blot være løst inden den 1. August 2022.
Hvis der er nogen form for tvivl – tag fat i Anja.
I det hele taget opfordres alle til, ved spørgsmål angående stald, vedligehold,
opstaldning, regler for færden i staldene eller på stedet i øvrigt, at tage kontakt
til Anja.
Det er Anja og Jacob der står for driften på stedet, og derfor skal man spørge
Anja, hvis der er noget man er i tvivl om, når det kommer til staldene,
vedligehold osv.

Bestyrelsen står alene for klub-arbejde, herunder arrangementer i klub-regi,
forsøge at indtjene penge til forbedringer m.v.
Man skal også huske på, at dem der sidder i bestyrelsen, sidder der frivilligt.
Anja informerede om, at hun har deltaget i et repræsentantskabsmøde på
Hotel Sixtus i Middelfart.
På repræsentantskabsmødet fik hun en masse gode inputs og ideer til, hvad der
kunne gøres af tiltag i klubben. Anja opfordrede til, at flere overvejede at deltage
i repræsentantskabsmøderne, da det giver gode inputs, man møder nye
mennesker og får ideer til flere gode tiltag for klubben og stedet i øvrigt.
På repræsentantskabsmødet fik Anja tilbudt, at man som medlemmer af samme
klub kan købe billetter til VM i Herning med rabat.
Man skal være 15 medlemmer der sammen bestiller biletter – er man det, kan
man købe billetter til 450 kr. Pr. mand. Anja oplyste, at det er en stor besparelse,
men det kræver at man er 15 medlemmer der bestiller sammen.
Der vil blive hængt tilmeldingssedler op som man kan skrive sig på, så billetterne
kan bestilles samlet, hvis man er 15 der vil afsted.
Anja deltog i en workshop der hed ”Rid i naturen”. Her fik hun den idé, at
klubben kunne oprette et Ride- og kørelaug. Hvis klubben opretter et Ride- og
kørelaug, kan klubben søge tilskud hos Friluftsrådet, til anlæggelse af ridesti
rundt om stedet. Her kunne der eventuelt opsættes/laves naturspring eller
lignende udfordringer, til dem der havde mod på det. Ridestien skulle i så fald
ikke slås, af hensyn til biodiversitet.
Yderligere er Anja blevet gjort opmærksom på, at nogen har set opstaldere
benytte opvaskebørsten i køkkenet der er i rytterstuen ved ko-stalden til at
vaske krybber og lignende med.
Anja henstiller kraftigt til at man IKKE gør det, da de ting der er i det køkken, er
til familien eget private brug. Der bliver lavet mad i det køkken, og er at sidestille
med andre folks private køkken i deres eget hjem, og det er på ingen måde
meningen, at inventaret fra køkkenet skal bruges til noget der har med heste at
gøre – opvaskebørsten bliver brugt til at vaske gryder og lignende af i det
køkken, så den skal ikke bruges til at vaske heste-ting med.
Hvis nogen skulle se andre gøre det/benytte køkkenting eller andet i den
rytterstue, må man meget gerne bede dem om at stoppe og aldrig gøre det igen!
Det blev oplyst, at der pr. 1. Maj er ca. 5 ledige bokse på stedet. Der blev
opfordret til at man lod interesserede vide, at der nu er ledige bokse.
Der blev også mindet om, at der igen i år forventes at afholde sociale
arrangementer, såsom Skt. Hans, og indianercamp, og der blev i den anledning
spurgt ind til, om der var stemning for flere sociale arrangementer, da det også
bidrager til den gode stemning på stedet, at folk samles om andet end heste.

Overordnet blev det oplyst, at banerne bliver ordnet/repareret når der er tid til
det.
Anja og Jacob arbejder begge på fuld tid, og man skal huske at hvad der skal
ordnes/laves på stedet, er i deres fritid, og derfor kan de ikke altid smide alt
hvad de har i hænderne for det.
Hvis der er tale om at der er en hegnstråd der er sprunget eller noget lignende,
er man velkommen til selv at ordne det, hvis man kan. Er det ikke muligt, må
man vente til enten Anja eller Jacob har tid.
Der blev stillet spørgsmål til, om banen kunne ordnes lidt oftere. Tilbage i
oktober måned 2021 blev der samlet ind til, at der blev indkøbt nyt filt til banen,
og banen blev i den forbindelse ordnet, og flere opstaldere gav et ekstra beløb for
at det kunne lade sig gøre. Der blev givet udtryk for, at man er ked af, det ikke
bliver vedligeholdt bedre, end det gør, og at banen ordnes så sjældent, da flere
oplever store huller i banen der ikke dækkes til og hovslagene bør også jævnes
ud oftere.
Anja oplyste, at Jacobs maskiner ikke lånes ud – hvis banerne skal ordnes, er det
Jacob, Per eller Søren der skal ordne dem.
Opstaldere bedes huske på, at Anja og Jacob driver Brovad Ridecenter i deres
fritid, de har begge fuldtids arbejde, og der er derfor dage hvor de ikke har
mulighed for, f.eks. at ordne bane eller lignende.
Der blev spurgt ind til muligheden for at man mod en stigning i boksleje, kunne
ansætte en til at ordne flere af tingene, såsom ordne ridebaner, ind-og udlukning
af heste, fejning og lignende. Det vil formentlig være en større prisstigning der vil
blive tale om, da det er nødvendigt med en stabil løsning og en man kan regne
med.
Anja foreslog en afstemning, så hun evt. Kunne gå videre med resultatet heraf til
Jacob.
Det blev aftalt, at planen for, hvornår der ordnes hovslag og af hvem, blev
opdateret og man opfordres til at overholde den, og kan man ikke ordne når man
står til det, må man internt bytte. Det er nemmere at få banen ordnet, og det
bliver bedre hvis hovslaget er ordnet.
Alle bedes tænke over, at når de opholder sig på Brovad Ridecenter, kommer de
hos Anja og Jacob i deres private hjem.
Springrytterne nævnte, at eftersom de er i undertal, og kun har to dage at
springe på, ønsker de at der tages lidt hensyn til dem. Man må gerne ride selvom
der springes i hallen, men de vil meget gerne, hvis der tages lidt hensyn til dem
når de springer.
Kommunikationen på stedet kan godt blive bedre. Som regel er der ingen på
stedet der modarbejder hinanden, men man taler sammen og bliver enige om,
hvordan det skal være. Man skal se sig for god til at starte ”snik-snak” i krogene,
og i stedet for at skrive for meget på facebook og tage snakken der, skal man tage
snakken med hinanden face-to-face i stalden.

