
Bestyrelsesmøde, torsdag den 5. september 2019, kl. 18.30 i Rytterstuen 
Deltagere:  
Afbud: - Kage: Dorthe?? 
 

Emne Kommentar Ansvarlig 

1. Til og fra personalet   

Stald   

Undervisning Line holder ferie i uge 37.  
Sarah tager hendes handicap.  
 

 

Ridefys Det kører  

Øvrige Der starter en samfundshjælper på lørdag d. 7/9 – han har 40 
timer, fordeles 4 timer lørdage og søndage. Han skal save gre-
ne ned bag privatstalden ud mod bækken og buskrydde volde-
ne.  
Der foreslås opmagasinering til dressurhegn, samt de sidste 
plader til privatstald – hvis der er tid.  
 
Han skal modtages på lørdag kl. 8.00 og sættes i gang med 
opgaverne.  

 
 
 
 
 
 
 
Malene 

2. Elevheste Chenelli har fortsat muk, men er under behandling. Det er i 
bedring. Hun har haft sår fra fluemaske – det heler. 
 
Topper og Maggie har fået sko og skal gå med klokker. Sme-
den er hurtig til at komme, hvis de smider skoene.  
 
Jack har været småhalt, men er i gang igen.  
 
Der er købt B-vitamin til Phønix, vi påbegynder behandling når 
hestene kommer mere på stald.  
 
Der er købt stalosan (5 sække) for at neutralisere amoniak og 
tørre bundene for at modvirke sur ståle – kun til de elevheste 
der har behov.  
 

 

3. Privat stald Der er udtrykt glæde over de nye lysplader.  
 
Lisa har kontaktet rottemanden, grundet store huller ved den 
lille bygning ved Legehuset. Han har sat kasser og fælder op i 
privatstalden.  

 

3. Medlemmerne har ordet 

 Striglepladser uden-
for v. høet 

 
Maja har forespurgt om mulighed for striglepladser udendørs. 
Projektet sættes i gang til foråret.  
 
Til medlemsmødes kom der ønske fra de unge om en el-
keddel, en støvle-børste og pizza-hjul. El-kedlen er blevet sat 
frem i rytterstuen og der reklameres for støvlebørsten ved stal-
den. Der bliver fundet et skab/kasse, de kan have tingene stå-
ende 
Pizza-hjul bliver handlet.  

 
 
 
 
 
 
 
Tanja 
Dorthe 

4. Gennemgang af økono-
mi (Kirsten) 

Omsætningen ser fin ud. Der er dog en lille nedgang i under-
visningsindtægt. Stigning i handicap. Mindre tilskud fra Sønder-
borg-ordningen. Udgifterne har alt andet lige været mindre. Alt 
er målt i forhold til sidste år. Alt i alt ser det fint ud. Mådehold er 
en dyd! – hvis rytterstuen skal i hus  

 

5. Gennemgang af referat 
fra sidst (Lisa) 

  



6. Projekter 
Afsluttede 
Igangværende 
Kommende 

 
 
Lysplader 

 Status privatstald 

 På staldgangen 
 
Tag 

 Status 
 

Evaluering af elevskole 

 Status 
 

 

7. Kalender 6 mdr. frem 15. September: Grooming kursus  
 
4. oktober Arbejdsdag  
 
5. og 6. Oktober: Klubmesterskab  
 
23. November: Arbejdsdag  
 
24. November: Ringridning indendørs  
 
30. November: Juleklip  
 
 
1 december  
 
4 januar Arbejdsdag 

Majbritt 
 
Tine 
 
 
 
Lisa 
 
Dorthe 
 
Dorthe 
/Tanja 
 
Kirsten 
 
Tanja 

8. Udendørs ridebane 
- Bogstaver 
- Hovslag 
- Harvning 

  

9. Ridehusbund   

10. Jan 
- arbejdsskema 
- opgaver 
- weekend middag 
og aften fodring 

  

11. Løbegang til marken   

12. Print til tøj   

13. Jubilæum 2020 
Hvordan kommer vi igang 
med planlægning? 
 

April: Gang i ungdomsudvalg, jubilæumsfest med gamle lege, 
små sekvenser over hele ugen, officielt indlæg,  
Maj: Medlemsmøde ifh. ideer – vi skal uanset have et efter 
sommerferien (september) 
Juni:  
 

 

14. Eventuelt   

15. Punkter til næste møde   

 
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 3.10.2019 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 

 


