
Bestyrelsesmøde den 7. september 2017 (referat) 

Deltager: Knud, Karin, Mai, Randi, Anne-Louise 

Referent: Randi 

Dagsorden Drøftelse Handling/beslutning Ansvarlig 
1. Gennemgang af referat 

fra forrige møde  

Referat godkendt 

 
 

 

2. Økonomi 

 

 Udsat til næste bestyrelsesmøde 
Karin 

3. Udmeldelse Line har valgt øjeblikkeligt at udtræde af bestyrelsen af 

personlige årsager. 

 

Suppleanterne bliver kontaktet 

 

4. Personale status Staldpersonalet Claus og Tine er kommet godt ind i rutinerne. 

 

Underviser, Lea starter stille igen fra torsdag den 21. september 
 

 

 

Antallet af timer/dage vil i starten variere. 
Mai 

5. Indkøb af foder og 
stråfoder 

Knud aftaler indkøb med Claus, Tine og Lea. Knud står også for 
bestillingen af diverse. 

 

Fremover vil siloen blive benyttet til halmpiller. 
 

 

Knud 

6. Salg af foldwrap og hø 
til opstalder 

Vi tilbyder at sælge foldwrap til dagspris + administrations- og 
faktureringsgebyr. 

 

Vi påtager os ikke at sælge hø. 
 Knud 

7. Rengøring Vi har aftale med Rosenholm Ridecenter om at klubben 
varetager vedligehold og rengøring i hallen.  

Vi har lavet en aftale med Lenette om, at hun 
varetager rengøring af bla. toiletter og rytterstue. 

Samtidig sørger hun også for rent toilet i stalden. 
 

Mai 

8. Halplan & 

privatundervisning 

Medlemmer af bestyrelsen har afholdt et møde med 

privatunderviserne angående faste tider på halplanen. 
 

 Mødedeltagerne besluttede at bevare den gamle 

model med afsat blokke på halplanen.  
 

Det blev aftalt at privatunderviserne melder ud på 

FB, hvis den afsatte tid i halplanen ikke benyttes. 
 

Det blev ligeledes aftalt, at der meldes ud, hvis der 
gives enetimer uden for de afsatte blokke fx om 

lørdagen 
 

Anne-
Louise/Mai 

9. Nye elevheste Vi er i gang med at finde afløser for Spirit, Laban og Ramzez, der 

går retur til deres ejer. Der står allerede 2 nye heste i stalden. 
 

 

 

Bestyrelsen 

10. Udvikling af elevheste Rideskolens heste er ikke øvet nok til brug i 
springundervisningen. Kristina Damgaard vil begynde at træne 

 
Bestyrelsen 



elevhest, så klubben har et bedre udbud af springheste, hvis der 

er elever, som ønsker at deltage i springundervisning. 
 

11. Søndagsspring Springtiden beholdes som den er. Som udgangspunkt er det rød 

tid. Det er op til springrytterne, om der samtidig er plads til 
dressurrytterne. 

 

Der skal meldes ud på FB og på tavlen i stalden, når der 
springes. Dette skal gøres senest fredagen før kl. 20. 

 
Hvis et medlem ikke har sin daglige gang i stalden, må man 

bede en anden om at skrive det på tavlen for sig. 
 

Er der fx 2, der har aftalt at sætte spring op, er der også plads 

til nr. 3 og flere. 
 

 

 

12. Hunde på matriklen  Klubben gør opmærksom på, at vi ikke tillader løse hunde på 

matriklen. Hunde skal altid holdes i snor.  
 

Der må ikke være hunde på udebanerne eller på banen i 
ridehallen, når der er heste. Uanset om hunden er i snor. 

 

 

 

 
Møde er hævet. Vi takker for god ro og orden 

Næste bestyrelsesmøde: torsdag den 12. oktober  


