
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde, torsdag den 10. august 2017, kl. 18.30 i Rytterstuen 
 
Deltagere: Lisa N, Kirsten, Mona, Malene, Lilly, Dorthe, Tanja 
Afbud: Tina, Helle 
Kagemedbringer: Lisa N 
 

Punkt Kommentar Ansvar 

1. Godkendelse af sene-
ste referat 

Til stævne den 26. august er Dorthe bindeled til stævne-
udvalget. Der bør være en intern tilmeldingsseddel til 
vores blr ryttere til stævnet / stævner, da ikke alle er op-
mærksomme på at kigge på Go’.  
 
Generelt mere information om stævner på BLR’s face-
book-side. 
 
Referat godkendt 

 

2. Status på projekter   

Adventure efterskolen Lisa inviterer forstanderen til kommende bestyrelsesmøde 
den 7. September 

Lisa 

Oversigt over nøgler Malene får overblik over nøglerne Malene 

Oversigt over skabe 
Forslag til sadelskabe 

Dorthe og Tanja har kigget på muligheder for skabsplads 
og alternativ til skabsrum. Dorthe fremlægger tegning af 
projektet. Dorthe undersøger nærmere vedr pris og mø-
des med imorgen. 
 
Alternativt, at Kirsten og Malene tager en snak med hver 
enkelt ift det behov den enkelte har.  

Malene/Kirsten 
Dorthe/Tanja 

Oversigt over antal ryttere Punkt overføres til oktober måneds møde  

Underviser Rita og Saskia starter i uge 33.  

Navn på ridehold Holdene hedder “undervisning”, lørdagshold hedder “bør-
nehold”; springholdet hedder “springundervisning”  

 

Oversigt over rytteres 
kontaktinformation 

Overføres til næste møde Kirsten 

Legehuset udlejes til hun-
deklub om tirsdagen 

Hundeklubben melder tilbage hurtigst muligt Malene 

Bogstaver på udendørs 
bane 

Lisa undersøger  om hun kan finde nogen pæle til formå-
let ( til bogstaverne) 
 
Hegn over mod springbanen: Vi tænker i løsninger 

Lisa 

3. Medlemmerne har 
ordet 

Intet at bemærke  

4. Til og fra personalet   

Jan Manglende plads til at slå græs ved galgen - drøftelse af, 
at galgen flyttes hen mod volden. En evt. flytning skal 
foregå på en arbejdsdag.  
 
Løsning her og nu: At elevheste “klipper” græs ugen op til 
stævnet. 

Lisa 



 

 

Saskia Trænerkursus: 15., 16. og 17. september i Jelling; Obs på 
krav til deltagelse i trænerkurset. 

 

Mona Regler for timelønnede medarbejdere undersøges Lisa / Kirsten 

Ridefys Opstart at ridefys samtidig med håndværkerne arbejder, 
blev drøftet. Overvejelser om, at opstart skubbes. 

 

Øvrige Samfundshjælper arbejder med forefaldende opgaver  

4.  Økonomi Økonomi gennemgået  

6. Elevheste Milan: Halter og skal have dyrlæge. Forslag om, at han 
får sko af. Salget er midlertidigt sat i bero. 
 
Max: Ben er blevet rigtig pæne i løbet af sommeren. Jan 
smed har foreslået et særligt produkt til pleje af benene. 
 
Krav til kommende elevpony.  Min. 6 år og skal have 
været tilredet noget tid. Højdemæssigt stor 2’er 138 cm / 
lille 1’er på 140 - 142 cm. Svært at finde den rette. 
 
Forslag om en løsning a’ la’ Calle, dvs. at låne en ringri-
derpony udenfor ringridersæsonen. 

Kirsten 

 
 
 
 
Dorthe 

7. Privatmarker Der afholdes et markmøde sidst i august Malene 

Ukrudt / vedligehold Vi køber timer hos Jesper, hvor han slår markerne. Je-
sper slår græsset under hegnet, mellem de marker, der pt 
står ubrugte. Han slår også den nye sansesti.  

Dorthe 

Kontrakt på mark Dorthe har fået udkast til kontrakt, kommer med kommen-
tarer og sender retur til Malene og Tina. 

Malene, Dorthe 
og Tina 

Vandtilslutning Punktet sættes på markmødet i sidst august  

8. Traktor og minilæsser 
(Dorthe)  

Næste år skal der være bedre planlagt og forberedt inden 
vi lukker ned til sommerferien - f.eks hvem har ansvar for 
at køre møddingen. 

 

9. Gratis ridning i sep-
tember ? (Dorthe) 

Ingen gratis ridning i september.   

10. Kontingent (Dorthe) Er rettet i referatet - Dorthe laver en oversigt over op-
staldning for at sammenligne priserne mellem BLR og 
rideskolerne i vores nærområde. 

Dorthe 

11. Elevpart, ansvar 
(Dorthe) 

Kontrakten for parter ses igennem og rettes til. Senere 
hen indkaldes til møde for parterne. 

Mona 

12. Åbent hus den 26. 
august 

Der er dressurstævne den 26. August - vi dropper 
aktiviteter ifm jubilæet og hænger i stedet for sedler op i 
brugsen og fakta i Broager og i Gråsten, samt lægger op 
på facebook siden. Sponsorer kontaktes. 

Tanja / Malene 
Lisa 

13. Brunsnæs 
ringridning, 19. august 
(Kirsten) 

Der mangler hjælpere til hele dagen - Lisa slår op på fa-
cebook 

Lisa 



 

 

14. Eventuelt Mona: Foreslår nye døre i rytterstuen og ved rampen. 
Kommer sammen med nyt projekt, vi sparer sammen til. 
 
Tanja: Evaluering af ridelejr 
Overføres 
 
Silo:  Malene kigger på ny (brugt) silo, de findes i forskel-
lige prislejer, alt afhængig af hvad der følger med. Obs 
på, at der er byggetilladelse til silo. Man kan vaske siloen 
udvendig og indvendig, sprøjte med algefjerner og efter-
følgende tjekke den efter for, hvad der er galt med den, 
udover at den skal lappes. 
 
Hø: Malene og Kirsten tager en snak med ny leverandør 
af hø og drøfter krav til kvalitet osv. 
 
Navneskilt til Phoenix og Calle 
 
Dorthe har skaffet 4 højttalere, vi er interesserede i dem 
og vil gerne have dem. 

 
 
 
 
 
 
Malene 
 
 
 
 
 
 
Malene / Kir-
sten 
 
Tanja / Dorthe 

15. Oprydning 
privatstald 

Der er ved at være ryddet pænt op, der kommer en dato 
med deadline for, hvornår man senest skal have ryddet 
gulvet frit. 

Malene 

Kalender 2 mdr frem 12. August Arbejdsdag 10-15 
Lilly bager boller, Tanja bager kage Kirsten medbringer 
ost og Mona medbringer smør 
 
Arbejdsopgaver - bla.: 
* Rengøring / oprydning inde og ude af “håndværker af-

fald” 
* Rengøring af køkken 
* Luge ukrudt 
 
* Dommerhuset - dør og trappetrin 
* Oliere borde / bænke sæt 
 
25. August arbejdsdag 17 - 21 
* Klargøring til stævne 
 
10. september 
Foredrag på Kongevejsbiblioteket med Karina Watson 
Olsen, forfatter til bogen “En Halv Parade” 

Kirsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanja 
 

 
Næste bestyrelsesmøde, torsdag den 7. september 2017 klokken 18.30 i Rytterstuen 
 
Kageturnus 
Marts: Dorthe, April: Helle, Maj: Kirsten, Juni: Lilly, August: Lisa, September: Malene, Oktober: Mona 
November: Tanja, December: Tina 


