
 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde, torsdag den 1. Februar 2018, kl. 18.30 i Rytterstuen 
 
Deltagere: Lisa, Kirsten, Tina, Dorthe, Mona, Malene, Tanja T, Janne & Tanja H 
Afbud: 
Kage: Malene 
 

Emne Kommentar Ansvarlig 

1. Præsentation af 
bestyrelsesmedlemmer 

Vi har præsenteret os for hinanden   

2. Konstituering Formand: Lisa  
Næstformand: Tina 
Kasserer: Kirsten 
Sekretær: Tanja 

 

3. Personalet   

Stald Der indkøbes en arbejdstelefon til staldpersonalet, 
som kan tåle støv og “livet i stalden”. 

Tina 

Undervisning Intet at bemærke, det går godt med opdelingen af 
ridehal og Legehus 
 
Godt samarbejde mellem Saskia og Line ift under-
visningen på de respektive hold. 

 

Ridefys Susse udfærdiger en aktuel venteliste ift kommende 
patienter. Ridefys udvides om fredagen. 
 
Mona er fortsat sygemeldt med brækket fod, ca. 8 
uger. 

 

Øvrige   

Elevheste Flicka har haft hovbyld, har fået bagsko 
Dunja skal smøres med hovolie (ifl. Jan smed) 
 
Vi søger fortsat efter en pony og en hest; kriterier og 
muligheder for at købe en pony, drøftes. 

 
 
 
Dorthe & Tina 

4. Medlemmerne har ordet Spørgsmål til piller til bunden: Piller til bunden skal 
fremover være uden smulder til privatheste 
Malene snakker med Jan 
 
Man skal huske at rydde op efter sig i ridehallen, 
hvis man har brugt bomme, cavaletti osv. 

Malene 

5. Gennemgang af økonomi 
(Kirsten) 

Økonomi gennemgået Kirsten 

6. Gennemgang af referat fra 
sidst 
(Lisa) 

Ridelejr 2. - 4. Juli. Dorthe tovholder på ridelejren og 
melder ud.  

Dorthe 

7. Igangværende projekter * Piller i poser - Malene undersøger 
* Mads vvs installerer brandslanger i løbet af uge 6 
* Sparkeplade til dør -> Malene fixer 
* Onsdag leveres sten, der lægges rundt om analy-

sebygningen. Malene aftaler med Jan, hvor sten 
læsses af. 

* Evaluering af afholdt sikkerhedskursus 

Malene 



 

 

8. Kommende projekter Ny rytterstue -> undersøgelsesrum til ridefys., toilet-
faciliteter til handicap.  
opmærksomhed på græsmarkerne ift hvornår de 
udbydes til salg. 
Opbevaring til springpynt (Tanja snakker med Jan 
om evt. Materialer han måtte have til overs til formå-
let) 
Garantspisning den 21. marts-> hjælpere søges 
Seddel hænges op, i stalden / på opslagstavlen, 
som man kan skrive sig på. 
Billeder af elevheste færdiggøres i uge 6 
Undgdomsudvalg nedsat, de synes af have mange 
gode idéer 
Tilkørselsforhold mellem ridehal og lade drøftes, 
ligger pt. stille 

 
 
Tina og Lisa 
 
Tanja 
 
 
Tina 
 
 
Therese 

9. Afsluttede projekter Brian har afsluttet  
* trappe v/barriere i ridehal 
* Låge i ridehal 
* Trin til opstigning til Legehuset 
* Børnevenlig stå trin i ridehal 

 

10. Kalender 3 mdr. Frem 2. Marts: Arbejdsdag 17 - 19  
3. & 4. Marts: Fastelavns sponsorstævne 
17. Marts: Arbejdsdag 10-14 
18. Marts: Indendørs ringridning 

Tanja T 
 
 
Dorthe/Mona 

11. Punkter til næste møde Markmøde inden sæsonen starter (Græsmarker) Malene 

12. Eventuelt   

 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 1. Marts 2018 klokken 18.30 i Rytterstuen 
 
 
Kageturnus 
Januar: Tanja 
Februar: Malene 
Marts: Kirsten 
April: Tanja H 
Maj: Lisa 
Juni: Dorthe 
August: Mona 
September: Tina 
Oktober: Janne 
November: Tanja 
December: Malene 


