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Bestyrelsesmøde Referat   8/4-14 

 

 Bestyrelsen 
Karin indtræder i klubbens bestyrelse som kasserer. Mai overtager herefter sekretærposten. Bestyrelsen 
er hermed fuldtallig. 
 

 Weekendvagter  
Der er udarbejdet et skema med regnskab over weekendvagterne. Forslaget lød på en prisstigning på 
125,- men grundet helligdage vil prisstigningen være på 150,- 
Prisstigningen og kontraktændringen er allerede varslet til at træde i kraft pr. 1. maj 2014 
 

 Fotografering 
Der skal sendes et billede til Anne Louise senest den 11/4 
 

 Procedure ved part - Hvor længe skal ryttere være i klubben før de må få part? 
Rytteren får en individuel vurdering i undervisningen i 3 måneder, hvor underviseren ser på, hvilken type 
hest rytteren skal have. Rytteren har i denne periode mulighed for at lære rideskolen at kende og sætte 
sig ind i sikkerhedsreglerne i klubben. 
 

 Daglig oprydning ved striglepladser –flere staldtjenere? 
Der bliver indkøbt to staldtjenere til stalden. ALLE skal rydde op efter sig selv i stalden! Dette er 
gældende alle striglepladser i stalden. Pia laver nogle nye opslag til stalden. 
 

 Legater –Er der legater vi kan søge til klubben? 
Vi opfordrer klubbens medlemmer til at være behjælpelige med at søge legater og fonde til klubben. 
 

 Hvad er procedure ved nye medlemmer? –hjemmesiden skal evt. opdateres 
Hjemmesiden er ikke opdateret. Punktet er udsat til næste møde, hvor vi får lavet korrekte beskrivelser 
til hjemmesiden 
 

 Gødningsrunde 
Vi skal have gødningsrunde tirsdag den 22. Og 23. April, Christina hænger seddel op i stalden. Dorte 
samler gødning ind om morgenen sammen med Mette. 
 

 Arbejdsweekend –ridesti  
Christina snakker med Frank om, hvor ridestien præcis skal gå, og om vi kan låne en skruemaskine. 
Dorte snakker med Mette omkring  traktoren. 
 

 Tyveri i høladen – Kan man låse af? 
Der bliver desværre taget hø fra laden. Christina snakker med Frank om man kan få lås på laden og om 
porten kan blive smurt, så den er lettere at lukke op.. 
 

 Foderbaljer – opstalder kritiserer ordningen med foderbeholder 
Der er mange opstaldere, der skal deles om meget lidt plads i foderrummet. Klubbens bestyrelsen har 
for år tilbage indført en ordning med Ikea foderbeholdere. Den nuværende bestyrelse understreger, at 
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denne ordning er gældende for alle opstaldere af pladshensyn. Det er vigtigt at holde orden, så alle 
kunne komme til. Derfor fandt tidligere bestyrelsesmedlemmer, at de stabelbare beholdere fra Ikea var 
særdeles velegnede, og de har være brugt gennem flere år uden problemer med bl.a. foderets 
holdbarhed. 
Disse beholdere er ideelle, hvis opstaldere har meget foder, da de er lette at stable. Hvis opstaldere er 
bekymret for om beholderne holder foderet tilstrækkeligt frisk, er man velkommen til at beklæde 
beholderne indvendigt efter ønske. 
 

 Ekstra 
- Der mangler træktorve til elevhestene, Dorte vil indkøbe nogle nye 
- Der er forslag om at partrytterne skal melde, når de ikke kommer i stedet for når de kommer i 

weekenderne. 
- Der er kommet kritik over at  daglig leder ikke har meldt ud efter aftale hvornår partrytterne må 

ride.  Bestyrelsen beklager meget, og Randi vil overtage opgaverne og kontakter partrytterne med 
tidspunkter på ridning i weekender og i påsken. 
Vi opfordrer vores partryttere til at ride efter kl. 13, så elevhestene kan være på fold.  

- Ridelejr: Dorte tager kontakt til Mette og aftaler dato for ridelejr. Christina forsøger at 
skemalægge, så det hun kan være med til planlægning og udførelse af ridelejr. 

- Torsdagscafé: Tina laver mad 24 april. Dorte laver mad den 8. Maj og Lena laver mad den 22.maj. 
 
Evt. 
Vi er i gang med at hente tilbud ind til sikring af løbegangen. 
Vi har kigget på forskellige muligheder for opbevaring af spring til udendørsbanen. 

 

 

 

 


