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Bestyrelsesmøde den 11/2 2014 

Referat 

1. Opfølgning på staldmøde: 
Når der henvises til undervisning skelnes der ikke mellem betalt/ikke betalt undervisning 

 

”mor/barn” problematikken:  

Hvis man har behov for en hjælper der er nødt til at opholde sig på ridebanen, er dette kun tilladt når 

der ikke er skemalagt undervisning eller hvis der er max 3 ponyer/heste til stede (ex dig selv). Dette 

gælder både i hallen og på udendørsbanerne 

 

Problematikken omkring for lidt tid til privatundervisning: 

Der må undervises på alle tidspunkter hvor der ikke er skemalagt undervisning, under forudsætning af 

at der bruges head set og underviseren opholder sig bag barrieren. Dette gælder både i hallen og på 

udendørsbanerne.  

OBS: I sommerhalvåret, hvor det er muligt at bruge udendørsbanerne, har den skemalagte 

undervisning første valg til hvilken bane der benyttes. De øvrige baner må benyttes som ovenfor 

beskrevet.  

 

Problematikken omkring rod i stald og hal. 

Der vil være en skærpet opmærksomhed omkring rod.  

Der er kommet forslag om at der én gang om ugen samles ting sammen der ligger steder hvor det ikke 

hører hjemme. Dette er forslag er vedtaget. Der vil blive ryddet op hver fredag formiddag. Det er 

udelukkende personalet der definere hvad rod er og fjerner ting. Disse ting opbevares af personalet og 

udleveres kun torsdag kl. 18.00 i rytterstuen.  

Dette træder i kraft 1/3 2014. 

 

Nemmere håndtering af spring. 

Der arbejdes på løsninger og indhentes tilbud. 

 

2. Nyt logo: 
Der er valgt et nyt logo og det bliver offentliggjort til generalforsamlingen. 

 

3. Praktikant. 
Charlotte orienterer om at der starter en praktikant 17. februar.  

 

4. Nyt om elevheste: 
Der er i en periode lavet en oversigt over hvor meget hver enkelt elevhest bliver brugt i undervisning. 
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5. Ridelejr: 
Der påbegyndes planlægning af ridelejr.  

 

 

6. Lillebror lotteri: 
Det foreslås at klubben igen i år skal sælge lillebror lodder.  

 

7. Weekendpersonale: 
Der er mange opstaldere der ikke har givet en tilbagemelding omkring forslaget vedrørende 

weekendvagter. Dem der har givet en tilbagemelding er positivt indstillet overfor stigning i staldleje i 

forhold til at slippe for weekendvagt ordningen. 

Vi opfordre de opstaldere der ikke har meldt tilbage, om at gøre det hurtigst muligt, så alle kan give 

deres mening til kende.  

 

8. Arbejdstilsynet: 
Der har været besøg fra arbejdstilsynet. Der blev givet et enkelt påbud angående løbegangen/mudder. 

Der er givet til sommerferien for at få dette bragt i orden. 

 

9. Nyt fra sportsudvalget: 
Sportsudvalgsmedlemmer har orienteret omkring stævner 2014. Der bliver lavet nogle ændringer i 

forhold til afholdelse af stævner. Blandt andet kommer der nogle andre regler i cuppen.  

 

 


