
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag den 1. marts 2018, kl. 18.30 i Rytterstuen 
 
Deltagere: Kirsten, Lisa, Dorthe, Tina, Malene, Tanja H, Mona Tanja T 
Afbud: Janne 
Kage: Kirsten 
 

Emne Kommentar Ansvarlig 

1. Personalet   

Stald 
* Stråfoder (Tanja H) 
* Bund (privatheste) (Tanja H) 
* Trillebør (Tanja H) 

 
Obs på mængden af stråfoder 
Enhver er ansvarlig for sin hests bund 
Tanja har fundet frem til en trillebør som Jan gerne 
vil have - Dorthe kigger også på tilsvarende trillebør 
til Herning Hingstekåring ift prisen. 

 
 
 
Tanja H / 
Dorthe 

Undervisning 
* Undervisning (Tanja H) 
* Hal / betaling (Tanja H) 

 
 
Hallen koster 30 kr pr. gang - men man skal være 
medlem af klubben. 
Mobilpay nummer fremgår på hjemmesiden og 
hænger også i Rytterstuen. 

 

Ridefys Udvidet ridefys med 2 timer, tirsdage til kl 14 og 
fredage til 12.30. Det kører fint. 

 

Øvrige Intet af bemærke  

Elevheste Phønix rides pt af Maja, han er lidt “fræk” 
Forslag om at den/de samme rytter/ryttere rider 
Phønix i en periode 
Saskia rider Che’nelli om lørdagen 
Line rider Santo om onsdagen 

 

2. Medlemmerne har ordet Halmladen bliver renoveret, der er plan over, hvor-
dan den kommer til at se ud. 

Malene 

3. Gennemgang af økonomi 
(Kirsten) 

Gennemgået  

4. Gennemgang af referat fra 
sidst 
(Lisa) 

Gennemgået  

5. Igangværende projekter Billeder af elevheste (status) 
Opbevaring af spring tilbehør (status) 

Therese 
Tanja 

6. Kommende projekter Ingen  

7. Afsluttede projekter Ingen  

8. Tømning af baljer før/efter 
ringridning (Mona) 

Der sættes en trillebør ind i ridehallen  

9. Sti til luftefolde - hvad gør vi? 
(Mona) 

Punkt til senere på foråret   



 

 

10. Mulighed for sti med fliser 
over til møddingen fra beton 
ved udebokse? (Mona) 

Vi holder øje med, hvor der ligger kørefliser til overs, 
så vi kan få lavet en sti 

 

11. Tænd/sluk kontakt til stød-
hegnet (Dorthe) 

Tænd-sluk ur monteres Tanja H 

12. Vanding af legehuset 
(Dorthe) 

Der er meget støvet i Legehuset, rivning af bund og 
vanding af bund bør ind i en rutine 

 

13. Vedligeholdelse af uden-
dørs dressurbane til foråret 
(Dorthe) 

Tages op til foråret  

14. Gennemgang af årshjul, 
incl. tovholdere  (Lisa) 

Årshjul gennemgået. 
Fremadrettet: Årshjulet a’jourføres årligt på første 
bestyrelsesmøde efter Generalforsamling. 

 

15. Gennemgang af plan over 
bestyrelsesmedlemmers an-
svarsområde (Lisa) 

Forretningsorden for bestyrelsen ligger på hjemme-
sidenj. Man opfordres til at orientere sig i denne. 
Ansvarsområder gennemgået, ordlyden a’jourført. 

 

16. Markmøde inden sæsonen 
starter 

Der indkaldes til møde snarest Malene 

17. Kalender 3 mdr. Frem 2. marts: Arbejdsdag kl. 17 - 19 
3. & 4. marts: Fastelavnssponsorstævne 
17. marts: Arbejdsdag 10 - 14 
18. marts: Indendørs ringridning 
19.-20. maj: dressur (hest og pony) 
16. juni: spring (hest og pony) 
2. - 4. juli: Ridelejr 
8. september: dressur (hest og pony) 

Tanja T 
 
Tina 
Dorthe/Mona 

18. Eventuelt * Lisa refererer fra stævneudvalgsmøde 
* Send gerne mail til Tina hvis man har ønsker til 

kurser, så tager hun det med til det kommende di-
striktsrådsmøde 

* Athene flytter boks 
* Der er kommet nyt lovkrav vedr eftersyn af ma-

skinparken. Det skal foretages af autoriseret per-
son.  

* Persondataforordning træder i kraft i maj måned - 
obs herpå 

* Tina har sørget for lovpligtige forsikringer for elev-
hestene 

* Behov for ERFA-gruppe med vores nærliggende 
rideskole naboer er stort. Distriktet arbejder på at 
etablere ERFA-grupper 

 
 
 
 
 
Malene 

19. Punkter til næste møde Ridelejr 
Privatheste på staldgangen under ridefys 

 

 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag den 5. april 2018 klokken 18.30 i Rytterstuen 
 
Kageturnus 
April: Tanja H, Maj: Lisa, Juni: Dorthe, August: Mona, September: Tina, Oktober: Janne, November: Tanja T, 
December: Malene 


