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Bestyrelsesmøde Referat   19/1-15 

 

1. Certificeringer: 
Vi er snart i mål med certificeringer. Der ligger blandt andet en brandøvelse den 31/1, 

som er en del af sikkerhedscertificeringen. 
 

2. Haltider søndag: 
Der har været et stigende antal springryttere denne vinter, og vi har fået en venlig 
forespørgsel fra dem, om det er muligt at ændre i tiderne i spring om søndagen. Da 

hallen har været tom mange søndage, ser vi derfor ikke noget problem i at ændre 
tiden, således det hedder opsætning af spring fra kl. 16.00. Der kan springes fra 16-
18.30 og herefter løsspringes til kl. 20.00. 

Med forbehold for ændringer. 
Vi ser også gerne at I fortsat - ligesom tidligere er gode til at anvende tavlen. 
 

3. Stor arbejdsdag: 
Til sidste opstaldermøde, var der en forespørgsel om en stor arbejdsdag for klubbens 
medlemmer. Vi arbejder videre med at planlægge en sådan dag. Den vil komme til at 

ligge den 11. April, hvor vi slutter af med en grillfest. 
 

4. Elevheste: 

Vi har evalueret samarbejdet med den rideklub, hvor vi låner og køber vores elevheste. 
Klubbens hestekyndige person skal være endnu mere skarp på, at de heste vi låner 
derfra lever op til det billede som klubben ønsker at give ud af til. Vi er dog enige om 

at det er en fordel med låneheste, så vi kan afprøve hestens funktion i rideskolen 
inden et eventuelt køb. 

 
5. Vikarordning: 

Det er stadig svært at finde vikarer, der har mulighed for at springe til med kort varsel 

i tilfælde af akut sygdom blandt klubbens personale. Klubben vil gerne honorere sine 
forpligtelser overfor vores opstaldere. Derfor er det vigtigt for os at have en liste over 
sygevikarer. Bestyrelsen tager snarest skridt i den forbindelse. 

 
6. Vicevært: 

Klubben vil meget gerne lave en aftale med en person m/k der har mulighed for at 

give os en hjælpende hånd i forbindelse med vedligehold. Er du selv interesseret eller 
kender du en person, der kunne være interesseret, kontakt da gerne klubbens 
formand Pia Rostgaard på telefon 5192 9995. 
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7. Heste med skader og særlige behov: 
Hvis du har en syg eller skadet hest, eller hest med særlige behov, og derfor ikke 
ønsker benytte sig af den nyetablerede løbegang, så henviser vi til at sætte din hest på 

sygefold.  
Hvis du alligevel ønsker din hest på sædvanlig fold og har hesten behov for at blive 
trukket dertil på speciel vis, kan vi fra klubben ikke yde den service. Vi henviser til, at 

du selv trækker din hest på fold. 
 

8. Evt. 
Henvendelse fra en opstalder: Der er fremsat et stort ønske om et møde mellem 

opstaldere og bestyrelse. Vi vil gerne holde et klubmøde for alle de medlemmer i 
klubben, der har ønske om dette. Mødet vil finde sted den 5. februar, og der vil 

komme invitation op på hjemmeside og i stald. 
 


