
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde, torsdag den 5. oktober 2017, kl. 18.30 i Rytterstuen 
 
Deltagere: Lisa N, Kirsten, Malene, Lilly, Mona, Helle, Tina, Dorthe og Tanja 
Afbud:  
 
Kage: Mona 
 

Emne Kommentar Ansvarlig 

1. Til og fra personalet   

Jan   

Saskia   

Mona Alle parter har fået indkaldelse til møde  

Øvrige Samfundshjælperen har brugt størstedelen af sin tid her på at male. 
Har 3 dage tilbage og så er han færdig. 
 
Henvendelse fra Dybbøl efterskole ift skolepraktik i uge 47 for nogle 
af deres elever. Kirsten snakker med Saskia 

 

Elevheste Mona har gang i et lille projekt med Max - har fået en allround spray 
fra Jan mod mug, har behandlet med midlet og sendt billede til Jan 
for at han kan følge med i behandlingen. Billede sendes med jævne 
mellemrum. 
 
Milan er sat igang i denne uge, tirsdag og torsdag. Vi ser tiden an 
den næste måned til halvanden og sættes til salg. 
 
Flicka, ny elevpony, har vi til låns 1 - 2 måneder. Dorthe har endnu 
en pony på beddingen; det hører vi nærmere om ved lejlighed. 
 
Vi holder udkig efter en “bombastisk” hest, der også kan gå dressur. 
 
Calle mangler en part - Dorthe laver et opslag og ligeså til Max. 
 
Phønix’ ejercertifikat er blevet sendt til BLR og er pt. bortkommet. 
Hvis det ikke dukker op, skal der udarbejdes et nyt efter 1 måned. 

 
 
 
 
 
Tina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorthe 

2. Medlemmerne har ordet Intet at bemærke  

3. Gennemgang af økonomi 
(Kirsten) 

Vi har fået Mobilpay - obs på, at det koster gebyr pr. Transaktion, så 
det vil være en idé at man evt. mobilpay’er et større beløb og får 
kontanter tilbage. 

 

4. Gennemgang af referat fra 
sidst 
(Lisa) 

Brandudstyr (overføres til næste møde) 
 
Spørgeskema undersøgelse ift brug af ridehuset 

Malene 
 
Kirsten 

5. Igangværende projekter   

Skabe til privat opstaldere 
(Dorthe & Tanja) 

Erling - tømrer - er pt. Sygemeldt men vil gå igang fredag i næste 
uge. I mellemtiden vil han derhjemme arbejde så meget som muligt 
som han kan.  

 

Adventure efterskolen 
(LIsa & Kirsten) 

Lisa og Kirsrten har haft møde med forstanderen Steen Emgren vedr. 
Etablering af en ridelinie på efterskolen. Konceptet går på 12 ryttere 
og 6 heste m / 3 timers ridning og 3 timers teori til en pris af 2.750 pr. 
Uge. 

 

Priser på rideskoler i området 
(Dorthe) 

Dorthe har lavet en sammenligning af områdets rideskoler. Hjemme-
siden opdateres så det synliggøres, hvad der er inkluderet i bokslejen 

 



 

 

Infoplanche vedr BLR’s sikker-
hedsregler 

Under udarbejdelse 
Obs de nye sikkerhedsregler vedr ridehjelme 

Dorthe 

Taget Taget er fortsat utæt - håndværkerne arbejder på højtryk for at løse 
problemet. Der er et samarbejde igang mellem leverandøren af taget 
og håndværkerne. 

 

6. Kommende projekter Billeder af elevhestene til hjemmesiden med sponsorskilte i baggrun-
den 
Billeder af faciliteterne både inde og udendørs 

Evt 
Therese 
Tina 

Bogstaver på udendørs bane 
(Tanja) 

Det er aftalt med Saskia at hun forestår dette 
Punktet flyttes til februar mødet 2018 

 

7. Afsluttede projekter Lys: Alt lys er færdigt 
Jern: Alt jern er malet 
Privatstalden: Vand og strøm er gravet ned og klar til at blive koblet til 
Foderrum er færdigt 

 

8. Undervisning m.m. 
(Kirsten) 

Kirsten fremlægger en plan for ændret / differentieret undervisnings-
hold ift rytterens niveau 
Punktet overføres til “Igangværende projekter” 

Alle 

9. Fodersilo 
(Malene) 

Et igangværende projekt !! 
Malene har kigget på forskellige siloer og indhentet tilbud på såvel 
nye som brugte siloer. Malene arbejder videre med projektet. 

Malene 

10. Kontrakter til græsmarker 
(Malene & Dorthe) 

Der arbejdes videre med at få skrevet kontrakterne færdig  

11. Forplejning for hjælpere 
ved arrangementer 
(Dorthe) 

Der laves en kande af kaffe, saftevand og vand, samt fad med kage 
til hjælperne, der stilles ved Sekretariatet 

 

12. Kalender 2 mdr. frem Den 12. November: Indendørs ringridning med indvielse af ridehal-
len,  
arbejdsdag den 11. November 13-17 
Den 25. November: Juleklip og juletræsopsætning 
Den 3. December: Juletræs tænding og juleafslutning 
7. Januar 2018: Nytårsringridning 

 

13. Eventuelt Drøftelse af mangel på hjælpere til arrangementer 
Kirsten hænger BLR tøj op, som man efterfølgende kan bestille 
Småbørn / deres forældre med til arbejdsdage fra 2018 ? 
Kommende projekter: Hegn om udendørs ridebane. Skrives på øn-
skeseddel 
Mona: Refleks langs med vejen - undersøges ved kommunen 
Tina: Grusvejen er meget hullet  
Kursus i D-stævne hjælpere: Obs på passagen fra gårdspladsen til 
dressurbanen, der går udenom volden. Fremtidig projekt: Passage 
igennem volden 
Falck kassen - hest/rytter abonnement opsagt;  falck kassen skal 
fyldes op. 
Vaccinationstjek til D-stævner  
Markering på højder på opvarmningsspring - husk dette 
Stævneudvalget har bemyndigelse til at gøre indsigelser. 
Obs på Kommunikation ved usportslig optræden 
Elevskole Cup - Tanja læser op på dette og melder tilbage. 

 

14. Punkter til næste møde BLR 2018 - hvor ser vi os selv ?? - Evaluering af stævne - Nøgle-
oversigt 

 

 
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 2. november 2017 klokken 18.30 i Rytterstuen 
Kageturnus November: Tanja, December: Tina 


