
Bestyrelsesmøde, torsdag den 7. januar 2021, kl. 18.30 online Teams – Mai-Britt indkalder, samt sær-
skilt møde til ”Medlemmerne har ordet” 
Deltagere: Jens, Malene, Lisa, Mai-Britt, Tanja, Tine, Kirsten 

Afbud: - Kage: Sammen – hver for sig 😊 

 

Emne Kommentar Ansvarlig 

Medlemmerne har ordet Nicole, Tine og Cecilie har meldt dem til medlemsmødet. Vi er 
glade for at vi har medlemmer der melder sig til dette punkt.  
 
Nicole: Spørgsmål vedr. jordfolde, da jordfolden synes for lille. 
Der foreslås om, om man kunne ændre tid til eftermiddag. 
Derved skal der findes nogen, der vil med ud om eftermidda-
gen, for at hesten ikke står alene.  
Nicole opfordres til at slå en forespørgsel op på opstaldersi-
den.  
En anden løsningen kunne være om Susanne og Cecilie 
kunne bytte fold med nogle på springbanen, så kan Nicole få 
Quicks fold. Cecilie vender den med Susanne.  
Hvis der ikke kommer en løsning, tages det op igen næste 
måned.  
 
Cecilie og Tine: Spørgsmål vedr. hø på jordfolde.  
Vi har et hensyn at tage til bækken bagved. I sommers har 
nogle elevheste der gik på jordfold fået hø i nogle baljer, hvor 
der blev ryddet op jævnligt og fuldstændig opryddet sidst på 
sommeren.  
Bestyrelsen drøfter løsningsforslag, der blev vendt, efterføl-
gende. 
Bestyrelsen: Vi kan ikke se muligheden for hø på foldene, da 
vi vurderer at det er bedst, at vi kører princippet om at det skal 
være ens for alle. Dog er vi åbne for at diskutere ”ens for alle 
princippet” på et staldmøde.  
Malene kører pt. Et forsøg med sen aftenfodring. Hun  står 
selv for fodringen, samt betaler for det ekstra hø. Inden dette 
evt. tilbydes, skal det ekstra forbrug indregnes og der skal un-
dersøges om vi overhovedet kan få ekstra hø i de mængder.  
 
 
Cecilie: Spørgsmål om der er mulighed for at udvide foldtiden, 
i kraft af, at Jan er tidligt på rideskolen. Udlukningstiden er til-
rettelagt efter Jans arbejdstid og sat som et minimumstimetal.  
Vi diskuterer emnet i bestyrelsen.  
Lisa undersøger om det er en mulighed at udvide tiden.  
 
Lisa: Opsummering: Når tiden er til det igen, skal vi have gen-
indført medlemsmøder, opstaldermøder  m.m. 
 
Majbritt G. spørger ind til ryttere udefra, nu hvor vi har forsam-
lingsrestriktioner: Vi får koblet de ryttere udefra på opstalder-
gruppen, så de kan byde ind på tider, på lige fod med andre.  

 

Gennemgang af referat Gennemgået og godkendt.   

Økonomi 
 
 
 
 
 
Elevheste rentabili-
tet 
 
Rentabilitet op-
staldning 

Kirsten har lavet beregninger på de forskellige arbejdsområder 
i klubben – beregningerne i forhold til privatopstaldnig bliver 
taget op på et kommende staldmøde.  
Økonomien ser i bund og grund fornuftig ud, set i forhold til 
sidste år og i forhold til det år vi har været igennem.  
 
Der justeres I priser, for at rentabiliteten bliver bedre.  
 
 
Ind- og udlukning: Betalingen for denne ordning tjener sig ikke 
ind i forhold til den tid Jan bruger 

 



 
Fodring: Tiden der bruges på fodring i privatstalden tager også 
væsentlig længere tid end der egentlig bliver betalt for, både 
tid til afvejning og fodring med bøtter.  
 

1. Til og fra personalet   

Stald Baljerne på striglepladserne har været væk i en periode – 
dette vurderes ikke at være en holdbar løsning, da risikoen for 
farlige situationer bliver øget for børn, heste og ansatte. 

 

Undervisning Vores 3 undervisere har lavet en plan for indholdet i undervis-
ningen fremadrettet og lavet en plan for fordeling af heste.  

 

Ridefys Kirsten har fået en ny medhjælp tilknyttet ridefys, som i øvrigt, 
heldigvis, har fået lov til at fortsætte i denne nedlukning, da 
der er tale om sundhed.  

 

Øvrige Ingen pt.   

2. Elevheste Tzunami: Der laves en træningsplan for Tzunami, som skal 
kører ham i stilling til mere brug – dog er han halt pt. 
 
Fritz har været halt igennem en længere periode. Han har fået 
behandling og kommer lige så stille i gang.  
 
Ansvarsområdet elevheste skal der findes en løsning på, så 
det ikke er så tung en post. Evt. en fordeling med flere perso-
ner til færre heste.  
 
 

Ma-
lene/Tanja 

3. Privat stald 
Vinterfolde 
Hø på vinterfolde 
Opstaldere 

 
Punktet under ”medlemmerne har ordet” 
Punktet under ”medlemmerne har ordet” 
Vi skal have fremdyrket en fællesskabsfølelse, muligvis kan 
dette lykkes i kraft af stald- og medlemsmøder. De skal læg-
ges med regelmæssige mellemrum.  
Samtidig skal vi gøre tydeligt, at bestyrelsesmedlemmer ikke 
kan træffe egenrådig, men at medlemmerne kan komme med 
input til bestyrelsesmøderne, under medlemmerne har ordet.  

 

4. Kommunikation og hur-
tige beslutninger 

Udsættes til næste møde  

5. Evaluering af julefodring 
og ridning af elevheste 

Fodringerne har kørt uden anmærkninger.  
Ridning af elevheste: Tydelige rammer for ridning af elevhe-
stene, skema/tid for skridt, trav og galop.  
Skemaet fungerede i øvrigt godt også i forhold til hurtig udvi-
delse. 

 

6. Generalforsamling Datoen ændres til d. 25. februar 2021 pga. situationen  
- Bestyrelsens 2 punkter skal være formuleret til næste 

møde 
  
Dagsorden 
 
Medlemmer på valg 
Jens Lauritsen – modtager genvalg 
Tanja Torning Bredgaard – modtager genvalg 
Tine Svanberg – modtager ikke genvalg 
Malene Kaufmann – fratræder 
Suplanter på valg 
Britta Quitzau – modtager ikke genvalg 
Revisor på valg 
Ann Heuschkel  
Revisorsuppleant  

 
Lisa 
 
 
Lisa / 
Kirsten 



Vivian Larsen 
 

 

7. Projekter 
Afsluttede 
 
 
Igangværende 
 
Kommende 

 
Ridehusbund 
Er blevet rettet og blevet bedre. Vi får, når der er plads uden-
for, købt nyt sand og flis, som der kan fyldes efter med 
 
Rytterstue – status 
Gulvet er blevet lagt, lys og kontakter er i gang, døre, karme 
og fodlister er på. Vinduesbænk ved skydevindue i køkken 
mangler, samt fliser ned ad den udvendige rampe. Så vi er rig-
tig tæt på målet. Der indkaldes til rengøring og indflytning d. 
16-17 januar. 
 
Nedpyntning af juletræ og kontakt til Jan om at få det fjernet 
 
Dorthe har givet søen deadline til 1. februar, da der skal sås 
græs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa 
 
 
Tanja 

8. Kalender 3 mdr. frem 3. Januar 2021 Ringridning  
25. februar 2021 Generalforsamling  
XX Fastelavns-sponsor-stævne  
Marts Ringridning 
Indvielse af rytterstue samt 50 års jubilæum 
Kr. Himmelfart Ringridning 
Ridelejr 
Broager Ringridning 
 

 

9. Eventuelt   

10. Punkter til næste møde   

 
Næste bestyrelsesmøde: Torsdag 04.02 2021 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 

 


