
Bestyrelsesmøde 8. september 2016 (referat) 

 

1. Status på Miss Aquié 

Lea gav en status på Miss Aquié. Bestyrelsen tog dette til efterretning. 

 

2. Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver 

Pia: Formand 

Karin: Kasserer 

Christina: Sekretær 

Randi: Partansvarlig 

Line: Hestekyndige og personalekontakt 

AL: Blæksprutte 

3. Gennemgang af punkter fra opstaldermødet 

o Referatet fra mødet bliver sendt til alle opstaldere, men fremadrettet ophænges det 

kun i stalden. 

o Christina laver skilt til vandspiltovet og omkring striglepladser 

o Karin laver en liste med retningslinjer  

o Bestyrelsen er enige i at sygefoldene skal etableres eller forbedres, men der er ikke 

økonomi til det i 2016. 

o Bestyrelsen indkalder til møde med opstalderne den 14. november kl. 19.30. Punkter 

til mødet skal sendes til bestyrelsen senest mandag den 7/11. Se også kalender på 

hjemmesiden. 

o Vi fortsætter med den gamle ordning til wrap, hvor det starter op i oktober. 

Bestyrelsen mangler stadig tilbud omkring en eventuel ordning af hø fra 

opstalderne. 

o Punktet om tilkøb af ydelser udsættes. 

o Springtiden bliver ændret fra kl. 9-14. fra den 1. oktober 

4. Arbejdsdag d.17/9: opgaver/opslag/tovholder? 

Line finder ud af om hun kan være tovholder 



5. Partrytter dressur/spring krav 

Det er besluttet at der er krav om, at når man som elevrytter ved rideskolens 

springhold får undervisning også skal modtage undervisning i dressur. 

6. Renovering af gl. stald og højde på heste 

I den nye stald skal hestene være over 165 cm for at stå der. Der skal kunne 

fremvises pas med stangmål og hvis ikke stg. fremgår af passet vil hesten blive 

målt, når den ankommer. Når vi får etableret den nye stald, vil der blive lavet større 

bokse, så vi kan have plads til de store heste. 

7. Ordensregler - Der er muligvis behov for en genopfriskning 

Vi har gennemset vores ordensregler og tilføjet og slettet. Der bliver redigeret i 

dokumenterne på hjemmesiden. 

8. Ridefysioterapi  

Vi har haft møde med ridefysioterapeuten. Vi er ved at regne på hvor mange hold 

vi kan starte ud med og hvilke heste vi kan bruge til ridefysioterapeuten. Vi arbejder 

for at få etableret ridefysioterapi i nærmeste fremtid. Vi har netop taget kontakt til 

kommunen og afventer svar derfra. 

9. Evt.  

 

 


