
 

 

Bestyrelsesmøde, torsdag den 6. December 2018 kl. 18.30 i Rytterstuen 
Deltagere: Lisa N, KIrsten, Tina, Malene, Dorthe, Mona, Tanja H & Tanja T 
Afbud:  
 

Emne Kommentar Ansvarlig 

1. Personalet   

Stald Minilæsser på vej  

Undervisning/ridehus Ny underviser ansat - Sarah Corydon - og er startet pr. 3. December. 
Vi er glade for den opbakning, som vi får fra vores undervisnings aflø-
sere, når vi har brug for det. 
Lørdagshold er opdateret 

 

Ridefys Alt går godt - Kirsten er begyndt på senior ordning  

Øvrige Medhjælpere i gang med små projekter 
Skole elev fra Broager skole 3 gange/ugentligt på blr; følger Mona tirs-
dage og fredage. 

 

Elevheste Theo: reagerer på svampesporer i høet og får svært ved at trække 
vejret. Skal ikke over i legehuset, hvor der er tørt 
Må gerne skridte og trave 
 
Mille: Parten opsagt. Milles humør svinger noget; den ene dag er den 
sød og den næste dag rigtig sur. Der er behov for en “fast hånd”. 
Maybrit rider den. 
 
Bruno: Er halt, har Susse konstateret i dag. Forhøjet puls i ben. Muligvis 
hovbyld. Dét, med benløft går okay; den er bedre på venstre side end 
højre side. Jan smed har beskåret Bruno. Bruno beskæres næste gang 
en lørdag 
 
Flicka: Er halt på 3. uge nu og får dyrlæge på onsdag 

 

Ridning af elevheste 
mellem jul og nytår 

Tina laver den sædvanlige plan og parterne får førsteret til ridning. Tina 

2. Udlukning af pri-
vatheste mellem jul 
og nytår 

Fra 24. December - 1. Januar, begge dage inklusiv, sørger man for selv 
at lukke sin hest ud og ind og ligeledes muge hos egen hest 

 

3. Fodring mellem jul 
og nytår 

På tavlen i stalden kan man skrive sig på til fodring, der er stadig ledige 
tider 

 

4. Medlemmerne har 
ordet 

Brev fra medlem drøftet med medlemmet  

4.a Møde Orientering v/Lisa Lisa 

5. Gennemgang af 
økonomi 

Økonomi gennemgået Lisa 

6. Gennemgang af 
referat fra sidst 

Referat gennemgået 
* Kursus i propriotræning v/Jan smed drøftes. Malene har snakket med 
Jan; vi lægger op til en dag af 3 - 3 1/2 timers varighed, åben for nabo-
klubberne. Malene arbejder videre med punktet 

 
 
 
Malene 

  



 

 

8. Kalender 6 måne-
der frem 

5. Januar: Arbejdsdag og klargøring til ringridning 
6. Januar: Indendørs ringridning 
31. januar: Generalforsamling kl. 19  
1. Marts Arbejdsdag - klargøring til fastelavnsstævne 
2. Og 3. Marts: Fastelavnsstævne 
30. Arbejdsdag - klargøring til ringridning 
31. Marts: Ringridning  
April Reserveret til Kursus med Jan smed - dato tilgår 
29. Maj arbejdsdag - klargøring til ringridning 
30. Maj Ringridning 
1.,2 og 3. Juli: Ridelejr 
5., 6. Og 7. Juli: Broager ringridning 

 
Ringriderudvalget 

9. Generalforsamling Tanja T, Tina og Mona er på valg – Tina stopper 
Mangler en suppleant 

 

9.b Tinas opgaver Tina har et usb stik med filer med sine opgaver - primært elevheste  

9.c Efter generalfor-
samlingen 

På første bestyrelsesmøde efter generalforsamling fordeles opgaverne 
fx ift tovholder for arbejdsdage og skrives ind i årshjul 

 

10. Referat fra di-
striktsrådsmøde 

Lisa refererer fra mødet. Bla har der været oplæg omhandlende forsk-
ning indenfor udstyrsundersøgelse ift næsebånd. Spændende oplæg. 
 
Rideforbund har ændret i deres organisering; de har bla lavet et kun-
decenter 

 

11. Eventuelt Særaftale på Melka - Tina følger op 
 
* Tanja H: En privatopstalder bør være kontaktperson mellem privat 

stalden og bestyrelsen. 
* Kirsten: Timer på udendørs ur repareres fredag’ 
* Lisa: Er i kontakt med Sdbg forsyning vedr græsmarkerne 

 

12. Punkter til næste 
møde 

Drøftelse af kursus indhold i propriotræning v/Jan smed.  
 

 

 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 3. Januar 2019, klokken 18.30 i Rytterstuen 
 


