
Dagsorden til bestyrelsesmøde, torsdag den 9. august 2018, kl. 18.30 i Rytterstuen

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

Emne Kommentar Ansvarlig

1. Personalet Saskia ønsker at undervise lørdagshold hver anden 
lørdag. Line spørges om hun vil dele lørdagen med 
Saskia

Stald
* Stråfoder, priser (Tanja H)
* Kalket væg i privat stald 

(Malene)
* Vask af resten i privatstald 

(Malene)
* Brandvæg i laden - privatstald 

(Dorthe)

Elevstald: Stalden kalket, Kirsten har bestilt sand til 
dressurbanen. 

Generelt er priser på Stråfoder steget, men der er 
allerede bestilt stråfoder (hø og wrap) til os til 
tidligere pris og derfor er vi ikke bekymret. Wrap til 
vinteren står på lager. Yderligere info til 
medlemsmødet den 27. September 

Privatstald
Væg i privatstald er kalket af Malene og Dorthe
Malene har snakket om pudsning af bagvæg, skal 
vaskes af inden den kalkes igen. Næste år: forslag 
om at planlægge en arbejdsdag, hvor rydde stalden 
for dermed at få vasket de andre bokse og ryddet op 
osv. Malene tovholder

Dorthe brandvæg: Har fået prisoverslag ved Carl D. 
Pedersen. Et slag på tasken mellem 2 - 300.000 
kroner. Drøftelse af alternativer til at opbevare 
høballerne 

Forslag til at indhente priser på et maskinhus i 
forskellige størrelser for derved at kunne forholde os 
til, hvor en evt. Placering kunne være.  Malene 
tovholder på dette

Malene

Undervisning/Ridehus Undervisning på elevhold startet i mandags den 6. 
August. Parter starter søndag den 12. Line har 
været igang med at massere og er stort set igennem 
alle elevhestene.

Ridefys Starter mandag den 13. august

Øvrige Intet at bemærke

Elevheste
*Pasning af Bruno (Mona)

Santo og Zenia stadig ikke rentgående
Flicka har været igang og skulle være klar igen.

Bruno er endnu ikke 100 % klar til at arbejde “fuld 
tid”; bruges lidt i ridefys.
Der er brug for, at den trænes, og også i forhold til 
smed. Tina spørger Line om ridning/træning og 
Dorthe træner ben ift smed

2. Medlemmerne har ordet Intet at bemærke

3. Gennemgang af økonomi
(Kirsten)

Kirsten gennemgik økonomi



4. Gennemgang af referat fra 
sidst
(Lisa)

Lisa indhenter tilbud på baneplanner

Tina og Tanja H refererer fra møde i distrikt 8 vedr 
klubudvalg 

Lisa

 5. Græsmarker 
* Græsslåning næste sommer
* Opbevaring af græs
* Græs - priser (Kirsten)
* Kontrakter på græsmarker 

(Dorthe)
* Opdeling af 4-marken (Dorthe)
* Tæpperør (Dorthe)

Opbevaring af græs: Der var mulighed for at slå 
græs af til baller, da græsmarkerne blev slået (de 3, 
der ikke var i brug). Men der var ikke plads til de 
baller.

Græsslåning næste sommer, klarer vi selv, idet vi 
har købt brakpudser.

Græsmarker: Fra sommer 2019 bookes området 
søen rundt  + de to bagerste til elevhestene

Malene er privat mark ansvarlig og har 
kommunikationen desangående

Der er mangel på tæpperør, vi hører ad ved de 
forskellige tæppehandlere om de har nogen 
liggende

6. Persondata politik (Kirsten) Medlemsorientering sendt ud til medlemmerne og alt 
omkring persondata politikken lægges på 
hjemmesiden (Lisa ). Tina har lavet udkast til 
persondata politikken

Møde i kommunen: Mona og Tina deltager 
sammen med Lisa, her skal persondataforordningen 
drøftes.

7. Ridebanehegn (Dorthe)
* Boring af huller
* Materialer

Malene tovholder på at kontakte Jens Peter Hansen 
angående at bore 50 huller. 

Efterfølgende får Dorthe besked angående indkøb 
af materialer til ridebanehegn

Forslag: At hegnet placeres hvor det skal stå ift 
banens størrelse. Der skal måles ud ift 
dommertårnet og hvor hullerne skal bores. Tina og 
Dorthe tager sig af dette. 

Malene

Dorthe

Tina/Dorthe

8. Evaluering af ridelejr (Mona) Det var en super god og godt planlagt og arrangeret 
ridelejr. De voksne hjælpere har hver fået en 
evaluering: 3 gode og 3 ting, der kan gøres bedre 
næste år

9. Hvem har ansvar for hvad 
(Malene)

Kontakt fra privatstald til bestyrelsen går gennem 
Malene

Tanja T udarbejder en oversigt over
* Bestyrelsesmedlemmer
* Hvilke ansvarsområder den enkelte har
* Overblik over medlemmer af de forskellige udvalg

Malene

Tanja

10. Kurv til personlige ejendele 
(Mona)

Der indkøbes 3 kurve



11. 2. halvår 2018

August
* 6. Rideskole starter
* 14. Ridefys starter
* 24. Kultur- & Idrætsnat
* 25. Arbejdsdag

September
* 7. Arbejdsdag
* 8. Dressurstævne
* 27. Medlemsmøde kl. 19

Oktober
* 27. & 28. Klubstævne

November
* XX Indendørs ringridning
* 30. Juletræ sættes op

December
* 1. Juleklip
* 2. Juletræsfest

Opdateret folder og billeder til kulturnatten
12.30 - 15.30, klargøring til dressurstævne

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

Lisa, Kirsten
Malene/Tina

Tanja

12. Eventuelt Tanja T. søger ZULU legatet ift penge til 
baneplanner. Ansøgningsfrist 27. August 

Dorthe snakket med Sundeved om at lave en ridelejr 
for privatryttere; arbejder videre med idéen

Jord fra udgravningen kan tages til at lægge under 
galgen

Elevhesterummet er ryddet flot op

Tina gør rent i Rytterstuen inden mandag

Der etableres en TREK bane på Kær Vestermark 

Lisa har fået en henvendelse fra Horze vedrørende 
at de kommer med en salgsvogn på et bestemt 
tidspunkt; der vil i første omgang tale om en 
prøveperiode. Lisa undersøger nærmere, herunder 
at de fra Horze selv promoverer deres initiativ og vi 
her på rideskolen slår den op

Mona tager fat på Jan smed ift Pro-Prio træning og 
får aftalt nærmere

Klubkonsulent Arno tilbyder at deltage i et 
bestyrelsesmøde, Lisa skriver tilbage vi springer 
over.

Tanja

Dorthe

Tina

Lisa

Mona



Jacob har gravet hul på marken og delt op i jordstak 
og lerstak. Jan planlægger at lægge en vold ovre 
ved badekarret og på den måde stoppe vandet så 
det ikke løber over på den gamle dressurbane. 

Jan vil gerne slå græs og skriver på privat fb et par 
dage i forvejen. 

Lisa

13. Punkter til næste møde

Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den september 2018 klokken 18.30 i Rytterstuen

Kageturnus

August: Tanja H
September: Tina
Oktober: Janne
November: Tanja T
December: Malene


