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1. Punkter fra opstaldermøde til bestyrelsesmøde (modtaget 11/11/2014): 

a. Udendørsbanen:  

Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel på at få gjort den store udendørs ridebane klar til 

udendørsstævner. Opgaven mht. til dræning af banen hører under Frank, og denne er han sat på. 

Bestyrelsen vil indkalde Ridecenter, Sportsudvalg og Frank for at starte en arbejdsgruppe op, der kan se 

på mulighed for at sætte udendørsbanen i stand, både med henblik på øget brugsmulighed samt 

udendørsstævner. 

b. Årlig weekendarbejdsdag for alle medlemmer:  

Bestyrelsen er allerede på sagen 

c. Større låge ved springmateriel:  

Vi bifalder en dobbeltlåge til springmateriel, og hvis der er nogle medlemmer, der kender nogle, der 

kan lave en låge som frivillig hjælp, vil bestyrelsen meget gerne høre herfra. 

d. Renovering af springmateriel: 
 Sofia er springansvarlig person: Bestyrelsen har haft kontakt til Sofia, som sørger for, at der bliver lavet 
en arbejdsgruppe, der gennemgår alt materialet og fremlægger et budget for bestyrelsen. Bestyrelsen 
støtter op omkring renovering af springmateriel. 
 

e. Foderopbevaring:  
Punktet er ikke relevant mere, efter aftale med Joan 
 

f.  Belægning: 
 Der kommer slagger på de steder, det er nødvendigt. Det er Franks opgave, og han er på sagen. 
 

g. Et bestyrelsesmedlem tilstedeværelse til staldmøder:  
Der har i denne bestyrelses periode ikke været afholdt staldmøder, og derfor kan bestyrelsen ikke 
genkende udtalelsen om manglende tilbagemeldinger. Mht. deltagelse af bestyrelsesmedlemmer er 
dette forsøgt i den tidligere bestyrelse, men blev fravalgt af den daværende bestyrelse. Det er nu aftalt 
med Joan, at hun informerer bestyrelsen om dato for kommende opstaldermøde, og bestyrelsen 
sætter herefter et punkt på dagsordenen ved efterfølgende bestyrelsesmøde til behandling af 
spørgsmål fra opstaldermødet. 
 

h. Vikarkorps ved sygdom i stalden:  
Mai, Jaqueline, Natascha og Julie er vikarer på wrapdelen. Hvis den staldansvarlige bliver syg, er 
forventningerne, at hestene bliver morgenfodret og lukket ud, men vi mangler stadig vikarer til dette. 
Vi foreslår, at der bliver lavet en telefonkæde blandt de kommende vikarer. Vi søger hermed stadig 
vikarer. Opstaldere skal melde en foldansvarlig til Joan, der skal sikre info og aftaler om indlukning og 
middagsfodring. I referat fra Joan, fremgår der at Lea står for elevhestene  dette er ikke korrekt. Det er 
bestyrelsens ansvar at sørge for elevhestene. 
 

i. Alder på hjælpere i cafeen:  
Bestyrelsen fastholder den tidligere beslutning om, at man stadig skal være 16 år for at vær 
medhjælper i cafeen til stævnerne  der er mange andre opgaver, som de store piger under 18 år kan 
hjælpe til med ved stævnerne. Der er stadig brug for medlemmer til Sportsudvalget. 
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j. Retningslinjer for vinduer og døre:  
Efter aftale med Joan er punktet ikke relevant længere. Kobbertråd på rør ved vandkopper, informerer 
vi  Frank om dette og sætter ham på opgaven. 
 

k. Aftenfodring:  
opstalderne ønsker aftenfodring mellem 19.3021.00 
 

l. Træflis på foldene:  
Flis har ikke den ønskede virkning for at fjerne mudder. Man må gerne flytte leddet på egen fold, hvis 
man synes hestene står i mudder ved leddet eller der er sikkerhedsmæssige udfordringer – selvfølgelig 
efter aftale med Louise. 
 

m.  Bomme til elevundervisning:  
I forbindelse med certificering er det et krav, at underviseren introducerer eleverne for flere forskellige 
discipliner indenfor ridning  deriblandt bomme/spring. 

 

n. Til opstalderne: 
Når bestyrelsesmedlemmer også er opstaldere, går til ridning eller har staldvagter, henstiller vi til, at 
man behandler dem som almindelige medlemmer. Dvs. udtalelser fra bestyrelsesmedlemmer må anses 
for at være egne, personlige udtalelser. 
Kommentarer og henvendelser, der ønskes behandlet af bestyrelsen, bedes derfor sendes pr. mail 
hertil. 

 

2. Brev fra medlemmer 

Vi har modtaget et brev fra nogle af klubbens medlemmer. Dette brev bliver besvaret og offentliggøres på 

klubbens tavler. 


