
Dagsorden til bestyrelsesmøde, torsdag den 7. September 2018, kl. 18.30 i Rytterstuen

Deltagere: Lisa N, Kirsten, Tina, Malene, Dorthe, Mona, Tanja H & Tanja T
Afbud: Malene (ferie)
Kage: Tina

Emne Kommentar Ansvarlig

1. Personalet

Stald Jans ulykke meldt til arbejdstilsynet. Ny minilæsser 
er bestilt - der er dog leveringstid på den.
Jan er iøvrigt godt igang med udenomsarealerne og 
der ser super flot ud.

Undervisning/Ridehus Det går godt, der er startet en del nye ryttere. Nogen 
gange et puslespil at få til at gå op mht at matche 
rytter og hest/pony. Tilgang ialt på 17

Klubhold: Der bliver etableret et begynderhold om 
onsdagen til Klubhold, der starter kl. 15.30

Halplanen skal opdateres
Lisa

Ridefys Mandag kører godt - udvides efter jul.
ventelisten er reduceret. Flere hold i sigte

Øvrige Ingen bemærkninger

Elevheste Bruno: Er ved at blive godt uddannet som 
ridefyshest. Dorthe og Mona har arbejdet/trænet 
hans ben og han er ved at blive rigtig dygtig.
Jan smed adviseres om forløbet af Mona og Dorthe. 
Første gang Jan smed ordner Brunos ben, er Mona 
og/eller Dorthe til stede.

Zenia er aflivet

Ny privat pony: Melka er privat pony, men ejer har 
indgået en aftale med blr om brug i elevskolen. 
Foreløbig håndterer Therese ponyen i september og 
rider undervisning ved Line. Alt ridning udover 
aftales med ejer.

Santo: er fortsat ikke helt i form og afventer dyrlæge 
den 18/9 (scanning).

Mona/Dorthe

2. Privatstald
* Ekstra strømboks til privat 
markerne

Der indkøbes tørbatteri, der kan lades op og som 
har stor effekt. Markerne deles op, så der køres to 
systemer; det nuværende batteri kører på mark 1 og 
2, tørbatteriet kører på de andre marker. På sigt 
indkøbes endnu et tørbatteri, så begge “hold” har 
hver sit system. Marken, hvor elevhestene går, er 
koblet fra de øvrige marker.

Den store mark deles op.
Der laves en sluse ved søen til elevhestene

Kirsten



3. Medlemmerne har ordet Besøg af 3 medlemmer. Der var en dialog af regler 
og omgangstone.

4. Gennemgang af økonomi
(Kirsten)

Økonomi gennemgået. Oversigt scannes ind og 
medsendes som bilag

5. Gennemgang af referat fra 
sidst
(Lisa)

* Dorthe, Line og Saskia har oprettet en lukket 
gruppe, hvor de får styr på lørdagsholdene, så det 
er der styr på.

* Maskinhus, priser indhentes 
* Fine tilbud på baneplaner indhentet, der mangler 

lige et par stykker
* Ansvar for privat markerne
* Ridelejr for privatryttere: snakken fortsætter
* Lisa har svaret Horze, at de gerne må komme her 

på blr ift deres tilbud

Malene
Lisa

Tina
Dorthe 

6. Kommunikation *  Procedure skal nedfældes ift personalets sygdom 
- personalet melder sig syg til Lisa, der giver 
beskeden videre

Dorthe

7.  Oprydning, generelt Vi fik en drøftelse af generel oprydning på blr Dorthe

8. Søndagsparter
* Hvordan gør vi det sjovt at 
have søndagspart

Mona indkalder til ekstraordinært partsmøde for de 
ældste, erfarne ryttere 

Mona

9. BLR - 50 år i 2020
* Tænke-tænke ift aktiviteter og 
andet festivitas

Punkt overføres til næste gang Lisa

10. 2. halvår 2018

September
* 7. Arbejdsdag

* 8. Dressurstævne

* 27. Medlemsmøde kl. 19

Oktober
* 27. & 28. Klubstævne

November
* 11. Indendørs ringridning
* 30. Juletræ sættes op

December
* 1. Juleklip
* 2. Juletræsfest

17 - 20, klargøring til dressurstævne

Dagsorden:
Fodersituation
Præsentation af fremtidsplaner
Hvad kan I bidrage med - idéer ift tjene penge til 
klubben
Bordet rundt 
Opslag på fb

Tanja

Lisa

11. Evt. * Privatheste må gerne ride (galoppere)  på 
stubmarken, så længe den er stubmark



* Rigtig fin kvalitet i piller

12. Punkter til næste møde * Nødberedskab - procedurer beskrives
* Blr 50 års jubilæum i 2020 - tænke tanker ift 

festivitas og fejring

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 4. oktober 2018 klokken 18.30 i Rytterstuen

Kageturnus

September: Tina
Oktober: Tanja T
November: Malene
December:


