
 

 

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 7. februar 2019, kl. 18.30 i Rytterstuen 
Deltagere: Lisa N, Kirsten, Malene, Dorthe, Majbritt, Jens, Tine, Tanja T 
Afbud: Tanja H - Kage: Dorthe 
 

Emne Kommentar Ansvarlig 

1. Til og fra personalet   

Stald   

Undervisning Lørdagshold: Prøvetimer tilstræbes lagt ind i enten 1. time eller 
sidste time.  
Det tilstræbes at tildeling af heste sker d. sidste i måneden, så 
rytterne ved hvilke heste de skal gøre klar næste gang.  
Hjælperen er ”listeansvarlig”. 

Dorthe 

Ridefys 6 nye ryttere i januar. Der er fyldt op på holdene  

Øvrige Ralf i jobpraktik stoppet 6/2 2019 – han har ydet en god hjælp.  

Elevheste Ansvarlig for elevheste 
Bestyrelsen opfordrer til, at Mona fortsætter det arbejde hun har 
gennemført hidtil med enkelte heste og kontakt til parter. 
 
Navne på parter, der må gå i legehuset, skal skrives på tavlen. 
 
Regelsættet for parter, sættes fast på parternes facebook-side. 
Det skal bla. fremgå, at parter, skal ride på Lines hold, eller have 
en ridekyndig voksen på sidelinjen. Ridelærer er altid med inde 
over nye parter.  

Malene 
 
 
 
 
Kirsten  
 
 
Lisa 
 

2. Medlemmerne har ordet   

3. Gennemgang af økonomi 
(Kirsten) 

Der er nogle kontingenter, der endnu ikke er betalt, Kirsten følger 
op.  
Den nye faktureringsmetode giver udfordringer i sammenlignin-
gen for sidste år og kan i grunden først sammenlignes ved kvar-
talsafslutning.  
 
Sønderjysk Forsikring stopper med at have landbrugsforsikringer 
og opsiger vores forsikringer for det kommende år. Der skal 
undersøges, hvor vores naboklubber er forsikret.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa 

4. Gennemgang af referat fra sidst 
(Lisa) 

Aftalen vedr. Melka opdateres. Spørg Tina 
 
Regler vedr. trailerparkering skal fremgå af BLRs regelsæt 

Malene 
 
Lisa 

5. Velkommen til de nye bestyrelses-
medlemmer 

Punktet er flyttet til punkt 1.  
 

 

* Præsentation, herunder styrker og 
ønsker til bestyrelsesarbejdet 

Gennemført.  

* Forretningsorden Gennemgået.  
Når man kommer med forslag til punkter til dagsorden, bedes der 
knyttet et par ord til punktet, så der er mulighed for forberedelse. 

 

* Konstituering Nedenstående skal meldes ind til DRF  
Formand: Lisa Nielsen 
Næstformand: Malene M. Kaufmann 
Sekretær: Tine Svanberg 
Kasserer: Kirsten Hansen  
Menige medlemmer:  
Jens Lauridsen 
Tanja T. Bredgaard 
Suppleant:  
Majbritt G. Larsen 
Tanja Hagensen 
 
Opgavefordeling: 
Ryttermærker, Kontakt til lørdagshold 
 
Elevheste 
 
Kontakt til privatopstaldere, Græsmarker privat, Jordfolde 
 
Velkomst til nye opstaldere 

Lisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorthe 
 
Malene 
 
Jens 
 
Tanja 

* Årshjul / Kalender med ansvarlige Årsplan er opdateret. Der er sat ansvarlige på arbejdsdage. Lisa 



 

 

Sendes ud med referat. 

6. Opfølgning på generalforsamlingen  Godt fremmøde – dog kan vi altid ønske flere, eks. Partrytteres 
forældre.  
Kan man få inddraget flere forældre ved at udvide ungdomsud-
valget til et børne-/ungeudvalg. 
 
Vi skal have formuleret en procedure vedr. forældrestemmer for 
medlemmer under 16 år. 

 
 
 
 
 
Punkt til næste 
møde 

7. Opfyldning af bund i stor ridehal 
(Dorthe) 

Ridefys er aflyst tirsdag før påske. Jan har planer om genopfyld-
ning af hallen den dag.  
Jacob spørges om han vil rette ridehusbunden op inden med en 
rendegraver med waterpas en lørdag. 

 
 
Lisa/Malene 

8. Plan for vanding og harvning af Le-
gehuset (Dorthe) 

Sarah har spurgt ind. Jan har aftale med rensningsanlægget om 
vanding. Der er tidligere aftalt faste dage 
 
Kirsten spørger Jan om aftaler. 

 
 
 
Kirsten 

9. Week-end booking af stor ridehal 
(Dorthe) 

Der har været forespørgsel på reservering af stor hal til dressur-
ryttere. Hallen er som udgangspunkt fri frem til kl. 11 og igen efter 
17.30, så der tages ikke særlige hensyn.  
 
Hal-plan opdateres 

 
 
 
 
Lisa 

10. Køb af jord (Lisa) Det er blevet påbudt Forsyningen, at de skal lave regnvandsbas-
sin – der lægges op til, fra kommunen, at forsyningen skal have 
et større stykke end reelt nødvendigt. Vi vil forslå, at de kun skal 
have til ”krone-kant”, med mulighed for afgræsning af ekstra 
bassinområde (naturpleje). 
 
Regler for foldstørrelse argumenteres i forhold til kommunen 
(udregning x antal heste x påkrævet antal m2) 

 
 
 
 
 
Lisa 
 
Lisa 

11. Igangværende projekter   

12. Kommende projekter Udvidelse af ny rytterstue – evt. kontakt til Kenneth vedr. tegnin-
ger. 
 
Når der observeret utætheder i taget, skal der tages foto og 
sendes til Lisa.  
 
Der er plader i depot til renovering af privatstald 

 
 
 
 
 
 
Lisa/Dorthe 

13. Afsluttede projekter   

14. Kalender 3 mdr. Frem Arbejdsdag:  
1/3 2019 klargøring til stævne 
30/3 klargøring til ringridning + hegn og marker 
29/5 klargøring ringridning 

 
Lisa 
Tanja/Malene 
Tine 

15. Punkter til næste møde Vi skal have formuleret en procedure vedr. forældrestemmer for 
medlemmer under 16 år.  
 
Egetræer i hegnet ved jordfoldene.  

 
 
 
Malene 

16. Eventuelt Workshop vedr. Undervisere – Undervisere tagges  
Foldordning for elevheste evalueret.  
Gødning af elevhestemarker 
Lisa har været til kommunens fritidskonference og kommet med 
input til idrætspolitik. Kontakt til lokal-og anlægsfonden, Lisa har 
spurgt hvem rideklubber kan samskabe med? 

Tanja T 
 
Malene 

 
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 7. marts 2019 klokken 18.30 i Rytterstuen 
 
Kageturnus 
 
Januar: Tanja T, Februar: Dorthe, Marts: Kirsten, April: Tine, Maj: Lisa, Juni: Malene, August: Majbritt, September: Jens, Oktober: 
Tanja H, November: Tanja T 
December: Fælles julefrokostbuffet 


