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Møde/dato: 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 25/10-22 

Indkaldte: Mille, Pia R, Pia D, Mette, Lenette 

Afbud fra: Charlotte, Wendi 

Referent: Mille 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1. Gennemgang af 
seneste referat 

Referat gennemgået og godkendt. Alle 

2. Næste 
bestyrelsesmøde 

Onsdag d. 16/11 kl. 19-21 
 

Alle 

3. Opstaldere Stalden er helt fyldt med opstaldere og der er nu venteliste på 
ledige pladser. 
 
Opstaldermøde: Vi har forsøgt at indkalde til et opstaldermøde, 
men folk havde svært ved at komme på datoen. Vi prøver at finde 
en ny dato i en weekend.  

 

Pia D. / 
Mille 

4. Praktisk Minilæsseren er eftersynet. Varmeblæsere er efterset i både 
rytterstue og i sadelrum. Tanken er tømt. 
 
Der mangler at blive efterset toiletter og vandhaner.  
  
 
 

Pia D. 

5. Status elevheste Elevhestene kommer ind fra døgnfold fra den 31/10. Revelate er 
ude af elevskolen pr. 1/11. Vi har kig på en hest som vi tager ud og 
prøver i weekenden som erstatning. 

 

Alle 

6. Personale Der har beklageligvis været et par svipsere i stalden, hvor enkelte 
opgaver ikke er blevet udført korrekt. Det kommer der styr på nu.  
 
Flere skal læres op i brugen af minilæsseren. Der skal laves et 
oplæringskursus.  
 
Underviserne skal instruere elever/forældre om at elevhestene 
skal have vinterdækner på ude på folden.  
 
Der er mange nye elever/forældre på elevholdene. Vi skal have 
fundet en ordning, hvor der kan være en ansvarlig i stalden, som 
eleverne kan spørge om hjælp til op- og afsadling og som kan 

Mille 
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holde øje med at udstyr osv. lægges korrekt på og tages korrekt 
af. Vi er blevet kontaktet af en, som vil være egnet til sådan en 
opgave. Det arbejdes der videre med. 
 
Tanja er sygemeldt på lang sigt og har valgt ikke at komme tilbage 
til RORK.  Vi ønsker Tanja alt det bedste og takker for den tid hun 
nåede at være hos os. Der skal ansættes en ny staldmedarbejder 
som erstatning for Tanja og stillingsopslag slås op.  

 

7. Ridefys Der er fortsat stor efterspørgsel og ventelister til ridefys. Vi 
samarbejder med Maria for at afhjælpe administrationen på 
ventelisterne. 
 
 
 
 

Mette/ 
Pia R 

 


