
Dagsorden til bestyrelsesmøde, torsdag den 6. April 2017, klokken 18.30 i Rytterstuen 
 
Deltagere: Lisa N, Tina, Kirsten, Mona, Dorthe, Lilly, Malene, Helle 
Afbud: Tanja 
Kage medbringer: Helle 
 
 
 
Punkt 
 

 
Kommentar  

 
Ansvarlig 

1. Godkendelse af referat fra sidst 
Nyt tag – status Der er kommet ét tilbud. De andre rykkes. 

En fond er søgt, plus kommune. 
Lisa 

Elevheste vejen – status Jacob og Lisa snakker sammen, når Jacob er 
klar. 

Lisa 

Brandøvelse – status Brandmændene holder deres brandøvelse på 
rideskolen den 18. maj.  
Brandøvelsen for ryttere og hesteejere 
holdes i forbindelse med ridelejr. 

Malene 

Liste med hesteejere og tlf. under udarbejdelse Tanja 
Lys ved møddingen Uret i foderrummet checkes. Evt. lys med 

sensor overvejes i forbindelse med nyt tag 
Kirsten 

   
2. Til og fra personalet  
Jan:  Ønsker værktøj. 

Kuffert med nyt værktøj købes til Jan. Plus en 
akkuboremaskine. 
Der laves en værktøjskasse med noget af ”det 
gamle” til opstalderne. Placeres i det gamle 
sekretariat. 

Mona 

Saskia: Ønsker sig mest af alt en elevpony.  
Mona:   
Ridefys: Orientering. Personalemøde 2. juni.  
Øvrige personale:   
Elevheste: - April har en tandsygdom. Den har ondt, 

når den spiser. 
- Daisy kan være en midlertidig løsning i 

hvert fald om lørdagen. 
- Max’ ben og dens vejrtrækning er ok. 
- Mads’ lus er væk. Der er kun æg. Den skal 

have en behandling, når æggene er 
klækket. 

 
Vi SKAL snart have én eller to ponyer på 
størrelse med April og Dunja. Vi prøver at 
søge aktivt. 

Kirsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorthe/Tina 

   
3. Medlemmerne har ordet  



  Forslag om ændret retning af dressur- og 
springbane til sandfolde. 

Vi kan ikke lave nye dressur og springbaner. 
Det er der ikke penge til, når vi også skal 
have nyt tag. 
 Strøm tages senere på dagsordenen 
 Kvalitet af hø 

Generelt har vi hø af første slet. Og det får vi 
også i år. Når der er spist op, kan vi ikke være 
sikre på, at det er første slet. Der har været 
en del støv i det ”gamle” hø. 
 Kvalitet wrap 

Vores wrap bliver hentet ude vest på, hvor 
markerne er jævne for at få så god en kvalitet 
som muligt. 
 
Foderpersonalet har tilladelse til at smide hø 
og wrap væk, hvis der er mistanke om mug. 

 

4. Gennemgang af økonomi Kirsten 
 Der er brugt mange penge på port, sand, flis 

og lys i legehuset. 
 

5. Marker og folde  
Status på stødhegn ved 
jordfolde. 

Vi investerer i et nyt el-hegn, så der er ét el-
hegn til jordfolde og ét til græsmarker. 
Der sættes ny tråd øverst hele vejen rundt. 
Vi skal have skrevet ned, hvordan vi hegner. 
Inge, Morten, Jan spørges. 
Land&Fritid har en APP/link 
Der skal bruges nye hjørnepæle 

Kirsten 
 
 
Lisa 
 
 
Malene 

Status på stødhegn, vand og 
mosegrise ved græsfolde 

Mosegrise 
 Det er ikke kommunens ansvar, da det 

ikke er rotter. Der tages kontakt til en 
skadedyrsbekæmper 

 Aktivitet på foldene kan evt. skræmme 
mosegrisene væk. Måske kan vi bruge et 
par elevheste til at trampe gangene flade. 

 Der tages et stykke af hoppefolden til 
Camilla og Line, indtil vi har materiale til 
at hegne resten af græsmarkerne ind. 

Vand 
 er sat i bero indtil, der er en afklaring på 

mosegrisene. 
 Vi kan køre en halvfuld palletank op til 

markerne, og så vande fra den. 
 Vi kan lægge vand-poser eller vand-

tønde i bilen. 
Stødhegn 

 
 
 
Tina 
 
 
 
 
 
Tina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Der skal købes et batterihegn, og 
Christian vil lave et skab til det. 

Kirsten 

Plan over markerne 
udarbejdes 

Der laves en plan over elevhestenes brug af 
græsmarkerne. 
Pris m.m. på gødning af elevhestenes marker 
undersøges. 

Tina 
 
Malene 

   
6. Etablering af spring- og dressurbane Dorthe 
 Springstævnet skal afholdes indendørs. 

Dressurbanen skal ikke bruges som fold 
mere i denne sæson. Hjørnerne skal rettes af, 
der skal samles sten, og der skal nyt sand på. 

 
Lisa/Jan 

7. Plan over rengøring generelt og ved arrangementer Dorthe 
 Dagligt: Der gøres rent, når der er tid. Det er 

ikke godt nok. 
Der laves en plan for rengøring, og 
opgaverne – private + parter 
Info til private og parter 

 
 
Dorthe 
 
Dorthe 

8. Ridelejr 2017  
 Indkald til møde i ungdomsudvalget 10/4 Tanja 
   
9. Møder og arrangementer  
Distriktsrådsmøde 3. April 
 

Distriktets generalforsamling med genvalg, 
og økonomi. 
Jørgen Kold fra Seges gennemgik hesteloven, 
transportforordningen, opbevaring af 
hestepas. 
Resten af generalforsamlingen nåede vi ikke 
 

Lisa / Tina 

Repræsentantskabsmøde 22. 
april 

Reserveret to pladser.  
Lisa er den ene. 
Tina måske den anden. 

Lisa 

Åben Rideklub 26. august Vi vil gerne være med.  
Kan ungdomsudvalget stå for det? 
Kombineres evt. med småbørn – tag din 
familie med og tilflytterservice. 
Overføres til næste gang- gode idéer 
medbringes 

Alle 

Kultur- og idrætsnatten 8. 
September 

Vi er tilmeldt Lisa 

Klub besøg af Arno Gormsen Arno inviteres – 1 time i starten af et 
bestyrelsesmøde efter sommerferien. 

Lisa 

   
10. Kalender 2 måneder frem  
April: Arbejdsdag 21. april – klargøring stævne 

29 - 30. april – hegn om elevhestemarker og 
græsmarker 
 

Tina/Malene 
Tina/Mona 



22. april: Springstævne Holdes indendørs 
Vi skal gerne have én fra bestyrelsen med til 
deres møde efter sidste tilmeldingsfrist. Evt. 
Lilly 
Der er kommet nye rosetter. 

 

25. maj: Kr. Himmelfarts 
ringridning 

Jan vil gerne have galgen flyttet. 
Sporet skal fyldes op. 

Ringriderudv. 

   
11. Eventuelt  
Kage til kaffen Der er lavet en kageturnusordning Tanja 
Evaluering af arrangementer Vi vil gerne have et fast punkt på 

dagsordenen. 
Tanja 

Legehuset Der er ønske om nogle korte bomme til 
longering. Og evt. en bold. Efterårsprojekt. 

 

Lov og orden Bestyrelsen og ansatte SKAL overholde 
reglerne og gå foran med de gode eksempler. 
Brug træktov, korrekt fodtøj under ridning, 
ingen hurtig kørsel på grusvej, ingen kørsel 
på cykelstien. 
 
Vi vil ikke have hingste opstaldet. Skal tilføjes 
ordensreglerne. 

 
 
 
 
 
 
Lisa 

Medlemsmøde Før sommerferien – foderkonsulent, hovslag, 
rengøring, regler, pas, badning, trailerregler, 
15. juni kl. 19.  

Lisa 

 
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 4. Maj klokken 18.30 i Rytterstuen 
 
Kageturnusordning: (Det er selvfølgelig tilladt at bytte indbyrdes  ) 
Marts: Dorthe, April: Helle, Maj: Kirsten, Juni: Lilly, August: Lisa, September: Malene 
Oktober: Mona, November: Tanja, December: Tina 


