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Bestyrelsesmøde Referat   27/4-15 

1. Konkurrence: 
Vinderne af billetter blev Trine Rasmussen, Maya Cramon, Katja Simonsen og Susanne Bilde . 
 

2. Gødningsrunde:  
Alle staldens heste har fået foretaget gødningsprøver og efterfølgende har de heste, hvor det 
var nødvendigt fået ormekur. 

 

3. Lea Status sygemelding:  
Lea er fortsat sygemeldt på ubestemt tid. Undervisningen på elevholdene er dækket ind. 
Klubben har sendt Lea en buket blomster, som hun er blevet meget glad for. 
 

4. Stævner:  
Der er klubstævne i juni og august måned og et distriktsstævne i september.  
Den 16. -17. maj er der springkursus. Her opfordrer vi klubbens springryttere til at deltage. 
Vores spring-elevryttere aftaler med Lea. 
 

5. Wrapordning - forespørgsel:  
Der er kommet en forespørgsel fra en opstalder: ”Er det muligt at fortsætte med 
wrapordningen henover sommer.” Grunden til at wrapordningen stopper, er at vi ikke kan få 
flere wrap baller fra vores leverandør. Derudover er behovet for wrap ikke så stort, og 
wrappen vil brænde sammen i sommerperioden, derfor er det ikke kutyme at bruge wrap i 
sommerperioden. 

 

6. Ting på bokslåger:  
Der er kommet en forespørgsel fra opstalder, om reglen omkring ”rod” på bokslågen; Dette 
skal opbevares i en pose i dag. Nu er der kommet en bøjle op på alle bokse i den nye stald.  
Man må gerne have staldgamacher, klokker, hasebandager, grime, ét skridttæppe, en grime og 
et træktov hængende på sin boks. 
 

7. Halbund:  
Der er bestilt sand til vores hal. Vi bestiller derudover en entreprenør til at lægge sandet ind i 
korrekt niveau.  
 

8. Arbejdsweekend:  
Der er fastsat datoer og ”emner” til sommerens arbejdsweekender. Disse vil være at finde på 
tavlen i stalden i løbet af uge 18 
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9. Elevheste:  
Vi leder på nuværende tidspunkt efter en elevhest. 
Lyn Lotto skal i gang med genoptræning i maj måned. Alabama har fået part 
 

10. Selvpas/sommerrabat:  
Der bliver hængt skema op til selvpas i juli måned. Der skal morgenfodres, lukkes ud, vandes, 
aftenfodres 
 

11. Formulering i sikkerhedsregler omkring advarsler:  
Der kommer en ændring i sikkerhedsreglerne. 

 

12. Regler for ridning uden sadel for partryttere:  
Partrytterne må fremover ikke ride udenfor ridebanerne uden sadel. Dette er på grund af 
sikkerhedsmæssige årsager. 
 

13. Frank/stald 2020 –opfølgning på visionsmøde: 
 Så længe vi ikke ved, hvad Frank vil med staldene i fremtiden er alle visionerne sat på standby. 
Bestyrelsen vil holde et møde med Frank. 

 

14. 10 års jubilæum:  
Karin og Dorte går videre med at finde den officielle dato og finde nogle mennesker der kan 
arrangere det. 


