
Bestyrelsesmøde d. 27/3-2022 

Sted: Rytterstuen 

 

Deltagere: Mille Toft Schou, Pia Rostgaard, Charlotte Madsen, Lenette Ring, Pia Damgaard., Therese 

Rostgaard, Wendi Ring, Mette Stender på teams 

 

Ny konstituering:  

Bestyrelsen konstituerede sig på ny, grundet de nye medlemmer. 

Formand: Mille Toft Schou 

Kasser: Pia Rostgaard 

Sekretær:  Charlotte Madsen 

Elevskole + parter: Lenette Ring 

Opstaldere: Pia Damgaard 

Personale: Mille Toft Schou 

Nyt ridecenter: Charlotte Madsen, Mille Schou og Pia Rostgaard 

Kontrakter og Jura: Wendi Ring 

Bestillinger (foder mv): Therese Rostgaard 

IT og Kommunikation: Mette Stender 

Suppleant: Therese Rostgaard 

 

Nye undervisere:  

Der er ønske om at der skal findes en ny springunderviser og en ekstra privatunderviser i dressur i Leas 

sygdomsperiode. Mille kontakter relevante kandidater.  

 

Medlemsmøde:  

Åbent medlemsmøde d. 24/4 – kl. 13.00 – 16.00 i samarbejde med Ridecentret. Pia R. Indkalder. 

 

Parter:  

Wendi arbejder på at alle parter får en kontrakt.  

 



Rideskoleheste: 

Vi overvejer at lade rideskolehestene gå over på hø på fold, for at sikre bedre trivsel. Lenette undersøger 

hvor vi kan have hø stående.  

Vi forventer at kunne byde en ny rideskole pony velkommen 1. april.  

 

Nye opstaldere 

Det er besluttet at vi som opstaldningsted kan tage imod heste som ikke er udelukket af konsum. Vi 

forventer flere henvendelser i fremtiden, da der er lavet nye regler. Kravene fra Seges skal undersøges. 

Mille kontakter Seges.  

Lærke Bøgebjerg har købt ny hest som forventer at ankommer 1/4 2022 

 

Ekstra heste:  

Der er behov for at skaffe penge til nye elevheste. Flere fonde skal søges.  

 

Drift opgaver:  

Affald – Mille kontakter Reno Djurs og får lavet en aftale om afhentning af affald. 

Det er besluttet at der skal være lagerstyring af foder og halmpiller og garagen skal låses af.  Pia D. finder 

løsning   

 

Økonomi og Budget:  

Der arbejdes på et få lavet et likviditetsbudget. Pia R. er på opgaven 

 

Forretningsorden:  

Bestyrelsen har et ønske om at have en fast forretningsorden. Charlotte laver på oplæg på 

forretningsorden.  

 

Næste møde: d. 3/4 kl. 13.00 – 15.00 i rytterstuen. 

 


