
 

 

Bestyrelsesmøde, torsdag den 1. November 2018 kl. 18.30 i Rytterstuen 
 
Deltagere: Lisa N, Kirsten, Tina, Malene, Dorthe, Mona, Tanja H & Tanja T 
Afbud:  
Kage: Malene 
 

Emne Kommentar Ansvarlig 

1. Personalet   

Stald Jan og Kirsten vejer ikke stråfoder af mere, tager stikprøver. 
Hardy fortsætter lidt endnu med at veje af. 
Løse afløsere vejer fortsat af. 

 

Undervisning/ridehus   

* Underviser i stedet for Saskia ? Saskia har sagt op pr. 1. december 

 Stillingen slås op på facebook 

 Handicap dækkes ind, med bla Line 

 Mona tager klubhold om onsdagen fra 1. december 

 
Lisa 
 

Ridefys Handicapinstruktør er ikke længere nødvendig; det er 
besluttet, at det nu er fysioterapeuten der styrer dette, 
herunder blik på hjælpernes erfaring og kompetencer og 
udvikling heraf. 

 

Øvrige Person kommer på blr i virksomhedspraktik fra 15 - 30 
november 
Uge 47 kommer to piger fra Dybbøl efterskole 

 

Elevheste Mona er igang med at klippe elevhestene  

* Max’ ben Mona ønsker sig løst fra opgaven 
Hardy kontaktes ift opgaven 

 
Kirsten 

* Ny elevhest Har fået navn, hedder Theo  

* Mille Vil ikke løfte venstre bagben uden modstand. Svært at vide 
årsagen 

 

* Jack Har tabt en sko og får smed den 2.11  

* Mads Han er blevet sat ned i foder og må ikke få guf.  
Skilt til boks døren med dette 

 
Tina  

2. Privatstald   

* Kattefoder Katte skal ikke fordres andre steder end i elev-stalden, hvor 
de har deres foderbakke. Hvis man ser, der mangler foder 
og vand, er man velkommen til at fylde op 

 

3. Medlemmerne har ordet Ingen punkter  

4. Gennemgang af økonomi Økonomi gennemgået  

5. Gennemgang af referat fra sidst Gennemgået  

6. Egetræer / agern på jordfolde Egetræer omkranser jordfoldene 3 og 4 og delvis 5. 
Fold 3 er renset  
Egetræer fældes 

 
 
Malene 



 

 

7. Fodervagter  
Kirsten 

Kirsten skærer ned på aftenvagten og tager tirsdage og 
torsdage. 
 
Mona tager mandage og onsdage 
Mandage fra dd og onsdage fra 1. December 
Kirsten finder løsning vedr fredagen 

 

8. Proprio træning Kursus med Jan smed en lørdag efter kl. 13 i april måned Malene 

9. Distriktrådsmøde, 15. November  Der tilmeldes 2 personer Lisa og Malene 

10. Kalender 3 måneder frem 11. November 
Indendørs ringridning - indtil videre 55 tilmeldte 
 
30. November  
Juletræ er bestilt og sættes op 
1. December Juleklip 
2. December Juletræsfest 

Ringriderudvalge
t 
 
 
Hardy  
Dorthe 
Mona 

11. Eventuelt * Regning kommer for eftertiden ud på mail. Hold 
undervisning betales for 3 mdr ad gangen 

* Hvordan gør vi for at tjene penge til klubben ? 
* Halplan opdateres 

Kirsten 
 
 
Lisa 

12. Punkter til næste møde * General forsamling  

 
 
 
Næste bestyrelsesmøde torsdag den 6. December 2018, klokken 18.30 i Rytterstuen 
 
December: 
  
Julehygge - hver især medbringer en jule ret, svarende til 1-2 personer. Retterne sættes på bordet til buffet. Man 
medbringer drikkevarer til eget forbrug. Man medbringer det rugbrød og/eller franskbrød, man selv kan spise :-) 
Det bliwe nau så sjaut ;-) ;-)  


