
Bestyrelsesmøde 4. oktober 2016 (referat) 

1. Sidste referat (Fast punkt) 

Referatet er godkendt 

 

2. Ridefysioterapi 

Pia har haft møde med tømreren og venter på tilbud. Lene Friis har haft møde med en opkøber af 

lifte mm. Og venter på tilbud derfra. 

 

3. Stemningen i stalden 

Vi har snakket om stemningen i stalden. Vi har en fornemmelse af at stemningen går fremad. 

Vi vil så vidt muligt prøve at holde møder med alle nye opstaldere. 

 

4. Boksudlejning 

Vi har fået flere opstaldere fra november. Vi har 6 tomme bokse fra 1/11 

 

5. Retningslinjer for dressur og spring 

Når man går til springundervisning på klubbens elevheste, skal man også modtage undervisning i 

dressurridning gældende for november. Opslag og begrundelse for dette vil blive opslået på 

hjemmesiden. 

 

6. Opgave om staldindretning 

Udvalget skal sætte sig ned med 2020-planerne og komme med et forslag  

 

7. Hvornår må man komme ind i hallen til opvarmning under rød tid 

Når der er rød tid i undervisningen, må der ikke komme andre heste ind og opvarme. 

 

8. Service hønet 

Vi har på mødet diskuteret muligheden for håndtering af wrap i net. Pia og Line taler med 

aftenvagter og weekendvagterne om hvordan mulighederne er 

 

9. Kattestatus 

Efter Berta ikke er på rideskolen mere, vil vi skaffe en ny staldkat. Bestyrelsen vil tage ud og besøge 

Tøstrup Kattehjem og finde en sød kat der vil fungere godt som staldkat. 

 

10. Vand på den nye udendørsbane 

Vi har været ude at kigge på udendørsbanen efter alt det regn der kom i den første weekend i 

oktober. Vi skal have åbnet brønden for at se om brønden ikke fungerer eller om det bare er fordi 

det tager lidt længere tid at dræne så meget vand, der falder på så kort tid. 

 

11. Evt.  

- TD rapport fra C-stævne afleveret til sportsudvalget.  

- Der er forslag om at tilbyde Lise at lærer at bringe hø/wrap på foldene -i tilfælde af at frank ikke 

er hjemme. 

- Line har lavet et skema, som man som ny opstalder skal udfylde i forhold til fold-ønsker 

(hoppefold, vallakfold, hø på fold osv.) 


