
Referat af bestyrelsesmøde Maj 2016 

1. Gødning af folde 

Markerne skal gødes onsdag, hvor de forhåbentlig er tørret, så traktoren kan køre der. Christina 

kommer og sørger for at det er de rigtige folde, der bliver gødet. Hestene kommer på sommergræs 

til den udmeldte tid på betingelse af at foldene er klar til det. Hvis foldene er mudrede venter vi 

med at lukke ud på sommerfolde. 

 

2. Målsætning 

I 2015 var vores målsætning meget praktisk. Vi fik lavet nye bunde på vores to store ridebaner. Vi 

har brugt mange penge på at få etableret to gode baner og fået drænet udendørsbanen og også 

fået sat nyt lys op på begge baner. 

I 2016 vil vi have fokus på miljøet i klubben, vi ønsker en klub, hvor der er plads til alle og derfor vil 

vores målsætning i 2016 være at skabe god karma og stemning, så det det i fremtiden bliver et 

endnu skønnere sted at stå opstaldet og komme til ridning. 

 

3. Stemningen i stalden 

Bestyrelsen er blevet informeret om, at stemningen blandt klubbens voksne opstaldere har været 

udfordret dette forår. Vi mener det er enormt vigtigt at vi som klub fortsat er et sted med plads til 

ALLE både elever, private og uanset interesser og niveau. Dette er også en af grundene til at vi har 

sat netop ”Den gode karma” som en målsætning for år 2016. Vi håber og forventer selvfølgelig at 

alle vores medlemmer vil biddrage til den positive og gode stemning i rideklubben. Bestyrelsen 

tager kontakt til Vallensbæk rideklub, som netop har arbejdet med at forbedre stemningen i deres 

stald. Vi håber på at kunne få nogle gode råd og inspiration til, hvordan vi kan få et endnu bedre 

sted. 

 

4. Arbejdsweekender 

I juni måned skal vi lave en hovedrengøring i begge sadelrum, pillerum og foderrum. 

Arbejdsweekenden i september bliver besluttet senere, vi vil gerne have input fra DIG  

 

 

5. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen 

Til den næste møde skal alle bestyrelsesmedlemmer have læst de opgaver grundigt igennem, som 

vi hver har og efter det kan vi lave en rokering i arbejdsfordeling. 

 

6. Pas 

Der er sat et skab op i stalden, som der kan være pas i. Vi skal have boltet skabet fast i væggen, så 

det ikke bliver stjålet. Joan sætter en kode på skabet. 

 

7. Hegnskataloget 

Rikke har indhenter tilbud fra Francks på køb af materialer der. Det er en lang tur til Sabro for at 

købe ”småting”, derfor vil det være ideelt, at vi kan lave en lignende aftale med Francks, så vi kan 

spare tid, penge og kørsel, når der skal handles ind. 

 



8.  

Kontrakt 

Joan gennemlæser kontrakten og velkomstfolderen til næste møde, for at se om der er 

formuleringer og sætninger, der skal opdateres. 

 

9. Evt. 

Vi skal holde brandøvelse. Rikke kontakter brandmanden. 

 


