Hej alla medlemmar i Båstads Ridklubb.
Det har varit ett turbulent år för Båstads Ridklubb och Båstads Ridcenter.
Jag tänkte därför som ordförande i vår fantastiska förening försöka göra en enkel
sammanfattning avseende dåtid, nutid och framtid och ge en förklaring till vissa agerande
från styrelsens sida som vi har förstått blivit väldigt kritiserade.
2008 byggde vi vår fina anläggning med placering på inrådan av Båstads Kommun. Det
var många turer innan detta kom till skott och dåvarande styrelse gjorde ett fantastiskt
arbete. Föreningen var liten och alla var engagerade för att få till den mest fantastiska
anläggningen man kunde tänka sig.
Vi fick till en ridskola, som bytte entreprenör efter ett år, då kom Viveka in i bilden. Hon
skapade glädje bland barnen och ungdomarna och anläggningen började leva.
Privatstallet fylldes upp och vi arrangerade många bra tävlingar.
2013 togs beslut i styrelsen att vi skulle ha Nationella tävlingar och anställa en
verksamhetsansvarig som skulle driva anläggningen. Boxhyran höjdes för första gången
från 1500kr till 1800kr och i detta ingår personal mellan 7 och 16 på vardagar som tar
hand om våra hästar och ser till att de mår bra.
Ett problem de flesta klubbar brottas med är att få medlemmarna att hjälpa till på tävlingar.
Även om inte många förstår det så är det faktiskt så att alla medlemmar i Båstads ridklubb
äger Båstads Ridcenter. För att driva det framåt behöver vi bl.a. intäkter från tävlingarna.
När Viveka drev ridskola var det betydligt fler engagerade vuxna och föräldrar till yngre
elever som hjälpte till. Detta försvann tyvärr när vi tog in Malin som entreprenör.
Nuvarande styrelse har jobbat hårt för att få tillbaka en ridskola som vänder sig till barn,
ungdomar, vuxna och handikappade. Den 1 december kom Miranda från Hjärnarp för att
ha ridskola för barn och ungdomar fram till den 25 mars. Vi håller på med ett avtal med en
ny entreprenör för framtidens ridskola där alla kommer vara välkomna som är tänkt att
tillträda den 1 april. Vi flyttar därför över privathästarna från ridskolestallet redan efter
årsskiftet då entreprenören vill ha hela ridskolestallet.
På årsmötet 2014 presenterades det ett rejält minusresultat för klubben för 2013.
Minusresultatet för Ridcentrat fick styrelsen ta del av under April månad. Styrelsen var
rörande överens med vår bokförare att vi var tvungna att säga upp vår
verksamhetsansvarig som kostade oss 39500kr i månaden inkl. sociala avgifter och
försäkringar. Hade vi inte gjort det hade våra likvida medel tagit slut. Tack vare denna
åtgärd har vi nu rätat upp resultatet för både Klubben och Ridcentrat och förväntar oss ett
betydligt bättre resultat för 2014. Även om det var minus 2013 är det därmed inte sagt att
våra likvida medel är slut men vi måste spara till framtiden. Vi är tyvärr en alldeles för liten
klubb för att kunna ha en verksamhetsansvarig anställd då vi har för få aktiviteter som kan
inbringa extra inkomster utöver det en normal ridklubb har.
Vi har haft problem med vem som har skött underlaget under sommaren och hösten, vilket
har gett oss i styrelsen mycket extra arbete. Med hjälp av anläggningskommittén har vi nu
fått in Ingvar som sköter harvning och annat som rör anläggningen.
I somras fick vi ett gammalt problem på halsen med ouppklarade skulder till kommunen vid
byggnationen. Efter många turer och mycket arbete är nu den affären avslutad och
uppklarad.
Vi har också haft en tvist med Tobbe Larsson och clinicen han valde att ställa in. För att få
tillbaka pengarna fick vi anlita advokat men allt löste sig till sist på den fronten också.
Istället genomförde vi en mycket uppskattad clinic med Charlotte och Rasmus Haid
Bondergaard.
Vi har också haft problem med vårt underlag de senaste åren. Styrelsen har kämpat för att
få pengar till underlaget och vi fick ett positivt besked i början av september att vi får ett

bidrag på 200.000kr till ett nytt underlag, under förutsättning att vi löser de andra
200.000kr från annan part. Detta har nu löst sig och vi skall försöka byta underlaget i
början på januari innan det blir för kallt.
I år har vi gått över budget på tävlingarna vilket är positivt. Vi behöver funktionärer till
tävlingar för att få in intäkter till klubben. En stor diskussion i stallet har varit att vi har ökat
kostnaden på anläggningskorten för att köpa sig fri från arbete, att det är en stor kostnad
för de som väljer att göra det. Man kan se det på olika sätt.
Vi vill att alla medlemmar skall engagera sig i klubben. Vi behöver funktionärer till tävlingar
för att få in intäkter till klubben, som vi alla äger. För att göra detta har vi satt ett högt pris
för att köpa sig fri. Självklart blir det diskussioner och självklart har man valmöjligheter. Vill
man komma billigt undan kostar det 1000kr för ett helt år med endast 30 timmars
arbetsplikt, det är billigt, egentligen alldeles för billigt med tanke på vad det kostar att
underhålla ridhuset.
Oj arbetsplikt säger många, det hinner inte jag med, 30 timmar, hur mycket som helst.
Vänd på det, det handlar om en helg om året som du, en familjemedlem, en medryttare
eller en vän arbetar tillsammans. Vi behöver hjälp på tävlingar för att driva klubben framåt,
vilket borde var varje medlems tanke. De flesta klubbar runt om i landet har oftast
obligatorisk arbetsplikt för alla medlemmar för att få in pengar till sin klubb.
Jag som mamma till ett tävlande barn åker gärna ut på andra tävlingar vilket
förhoppningsvis även skall finnas i framtiden. Men jag kan inte förvänta mig att jag skall
kunna välja och vraka att åka till andra tävlingsplatser där de kämpar med att få ihop
funktionärer om inte min hemmaklubb kan erbjuda dessa klubbars ryttare samma
möjlighet att besöka oss för att tävla. Detta innebär ju i praktiken att om man själv vill ut
och tävla på andra klubbar måste man ge dessa klubbars medlemmar möjlighet att tävla
hos oss, alltså bör man hjälpa till som funktionär och vara ambassadör för sin klubb.
Vi vill även kunna använda pengarna från de som eventuellt köper sig fria till att kunna ha
råd att köpa in ungdomar som hjälper till på tävlingar och premiera dem som har orken att
lägga betydligt mer än sina 30 timmar på att stötta klubben, helt enkelt för att få en mer
rättvis fördelning.
Det har diskuterats om de 10 arbetstimmarna per box. Dessa är till för att användas när vi
t.ex högtrycktvättar stallet eller gör fint runt om stallen. Foderkammaren borde få en rejäl
ansiktslyftning. Det har i många år varit samma 2-3 personer som har stått och gjort detta.
Det är inte direkt rättvist fördelat för i slutändan har alla kommit till en ny fräsch box oavsett
nerlagt arbete eller inte. Detta gör vi faktiskt för att våra hästar skall må bra. Vi vet alla hur
det ser ut efter ett år utan tvätt och det är inte direkt en trevlig miljö för djur och människor.
Alla ni medlemmar har en möjlighet att göra er hörda avseende avgifter och om det är
något som ni tycker vi skall ändra på, men vi har inte hört någonting på hela året, mer än
från två medlemmar, och det kan man tycka är märkligt.
Självklart har vi visioner och framtidsplaner för klubben. Vi önskar att ni alla kan känna att
vi tillsammans vill fortsätta driva vår klubb framåt, framförallt nu med de nya
förutsättningarna för att kunna genomföra bra tävlingar. Vi har alltid fått beröm för våra
glada och positiva funktionärer och att vi har en fantastisk anläggning, vilket är trevligt att
höra från våra besökare.
Vi vill passa på att tacka alla som ställt upp för klubben under det gångna året och ser
fram emot ett spännande år 2015 med nya möjligheter.
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