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BLR Bestyrelsesmøde - Torsdag den 7. oktober 2021, kl. 18:30 
 
Medlemmer:  Kirsten, Dorthe, Jens, Tine Afbud: Lisa, Tanja, Jacob  
Suppleanter:  Mai-Britt, Majbritt  

 

 Emne Referat Ansvarlig 

1.  Gennemgang af referat/Opfølgningsnotat fra 
sidst 

Gennemgået  

2.  Økonomi Gennemgået  

3.  Til og fra personalet Fodervagt hver 2. weekend + tirsdag er stoppet – Jens og 
Simone overtager vagterne 

 

4.  Elevheste Mille halter på det ene bagben, og skal evt. røntgen 
fotograferes – vi ser tiden an den næste uges tid. 
Hidalgo vil have godt af en behandling af Susse. 
Tzunami er begyndt at gå med i handicap 
Zafir bruges en del til handicap og knap så meget på lørdags 
hold 

 

5.  Privat stald Ingen input  

6.  Medlemmer har ordet Ingen input  

7.  Evaluering/referat af workshop ved DRF Forslag til hvordan man kan inddrage voksne/forældre i 
foreningsarbejdet – fællesspisning, kaffe/snak med 
bestyrelsen. 
 
Ryttermærke – 1-2-3, nyt koncept med nyt materiale og 
online prøve. Vi spørger underviserne om de kunne være 
interesseret i at sætte undervisning i gang. 
 
Breddesport – kæpheste, ponygames, forhindringsløb 

 
 
 
 

Jens 

8.  Fodervagter tirsdag og hver anden 
lørdag/søndag 

Simone og Jens tager vagterne indtil videre  

9.  Undervisning efterårsferien Der undervises ikke i efterårsferien. Parter kan ride søndag i 
uge 42, men kun let ridning grundet tandraspning 

 

10.  Foder i Silo 
- Jf. referat fra marts 21, udløber foder kontrakt (Silo) 

i august 

Der regnes på pille foder – der er fejl leveret piller i for stor 
størrelse,  der undersøges priser ved flere leverandører. 

Dorthe 
Kirsten 

11.  Priser på diverse ydelser  Pr. 1. januar prisreguleres prisen på undervisningstime, samt 
på ind- og ud lukning for opstaldere 

Kirsten 

12.  Igangværende projekter, se næste side Gennemgået  

13.  Punkter til næste møde Opdatering af kalender  

14.  Kalender 6 måneder frem 26. august Staldmøde 
3. september Arbejdsdag 
4. september Indvielse af rytterstue og 50 års jubilæum 
2. oktober Arbejdsdag (Mai-Britt) 
9. og 10. oktober Klubstævne 
Oktober/November Ringridning, slut oktober/start november (Dorthe) 
20. november  Juleklip (Tanja/Dorthe) 
21. november Juletræstænding (Jens) 
Januar Ringridning (Dorthe) 

 

 
 

  

Kageturnus:  
Januar: Tanja  
Februar: Dorthe 
Marts: Kirsten 
April: Tine 
Maj: Lisa 
Juni: Mai-Britt 
August: Majbritt 
September: Jens 
Oktober: Mai-Britt 
November: Tine 
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Igangværende projekter 

Opgaver til næste Arbejdsdag  Ansvarlig: 
• Opfyldning af huller på ny mark 
• Ekstra tråd ved marken ved vandet 
• Småting i køkken (fugning, 2 x ben under bordplade, sokkel) 
• Beskæring af træer ved ny udgang mellem udendørsbaner 

 
 
Køkken Ansvarlig: Kirsten / Jens / Jacob 
Status pr. 06-05-2021: 
Køkken: Skal vi købe nyt eller søge brugt og hvad mangler vi. Serveringsluge – der vurderes ikke at der skal lukkes 
af. Der har været møde i cafeteria-udvalget, som har lavet en liste over hvad der mangler – se punkt den 06-05-
2021 
 
Status pr. 08-06-2021: 
De sidste bordplader skal sættes op og sættes fast 
Skabe skal sættes fast 
Sokkler hele vejen rundt 
Hylder i viktualierum 
Ønske: Frituregryder 
 
Status pr. 12-08-2021: 
Hylder sættes op 
Bordplader er på vej 
 
Status pr. 09-09-2021: 
Mangler lille køleskab 
Mangler sokkel 
Fugning ved bordplade  
 
Status pr. 07-10-2021: 
 
 
 
Søprojekt  Ansvarlig: Dorthe og Jacob 
Status pr. 06-05-2021: 
Dorthe har givet søen deadline til 1. marts, da der skal sås græs – status: Marken ved søen er sået til med vårbyg 
med udlæg af specialgræs. Byggen bliver slået før den er moden, når græsset har fat. 
 
Status pr. 08-06-2021: 
Der indkaldes til hegnsdag ved søen  
Søprojektet er blevet forelagt at der er vand på markerne, projektet er ikke afsluttet 
Ønske om at der køres et læs jord ned til indgangen ved fold 5 
 
Status pr. 12-08-2021: 
Der er hegnet ved søen 
Søprojektet er blevet forelagt at der er vand på markerne, projektet er ikke afsluttet 
 
Status pr. 09-09-2021: 
Kommunen/bygherre har været og kigge – vi afventer svar fra dem 
 
Status pr. 07-10-2021: 
Vi venter stadig 
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Forebyggelse af mudder på løbestien til udendørsbaner/jordfolde, 
samt ved mødding Ansvarlig: Jacob 
 
På løbestien mellem udendørsbanerne lægges flis (den fine flis fra parkeringspladsen) 
 
Der undersøges pris på grov flis til brug andre steder hvor der bliver mudret. 
 
Jan arbejder med at få kørt noget på løbegangen - Jan laver ny gangsti  
 
Opgaven flyttes til et igangværende projekt 
 
Status pr. 07-10-2021: 
Intet nyt 
 
 
 
Hegn ned mod terrassen støbes og sættes (langs løbegang) Ansvarlig: Jens 
Status pr. 08-06-2021: 
Intet nyt 
 
Status pr. 12-08-2021: 
Intet nyt 
 
Status pr. 09-09-2021: 
Intet nyt 
 
Status pr. 07-10-2021: 
Projekt er på stand by til forår  
 
 
Plantning af blomster op ad hegnet, som skal støbes Ansvarlig: Tanja 
Status pr. 08-06-2021: 
Udføres i sommerferien 
 
Status pr. 12-08-2021: 
Intet nyt 
 
Status pr. 09-09-2021: 
Projekt er på stand by til forår  
 
 
Græs ved dressurbane Ansvarlig: Jacob 
Status pr. 08-06-2021: 
Verner har slået det  
Der skal jævnes, harves og såes – Jan udfører  
 
Status pr. 12-08-2021: 
Intet nyt 
 
Status pr. 09-09-2021: 
Projekt på stand by til forår 
 
Galgeetablering Ansvarlig: Ringriderudvalget / Jens  
Status pr. 08-06-2021: 
Langsigtet: 
Forslag om 2 galger mellem dressur og spring banen indgang fra midten af bane med en galge i hver ende. 
Kortsigtet: 
Den nuværende faste galge kan klargøres, 
Den flytbare galge kan evt. bruges på udendørsbaner 
 
Status pr. 12-08-2021: 
Pt. bruges den gamle galge der er sat op, Verner har slået græsset så fint rundt omkring på rideskolen 
 
Status pr. 09-09-2021: 
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Projektet udsættes til foråret 
 

  



  Side 5 af 7 

Kommende projekter – ikke fordelt 

Vedligeholdelse af baner Ansvarlig: Mangler 
Status pr. 08-06-2021: 
Dræn og hegn om baner 
Dræn mellem de 2 baner 
 
Dommertårn inde- og ude Ansvarlig: Mangler 
Status pr. 08-06-2021: 
Forslag om at der trækkes strøm til dommertårnet, samt at det repareres, sådan at vinduer kan åbnes. 
 
Træk af ledninger til lyd udendørs Ansvarlig: Mangler 
Status pr. 08-06-2021: 
Forslag om at der trækkes ledninger til højtalere udendørs 
 
Udskiftning af vandslanger ved elevmarkerne Ansvarlig: Mangler 
Status pr. 12-08-2021: 
Der skal laves et overslag over hvordan der kan laves en god fremtidig løsning i forhold til vandslanger på elevmarkerne. 
 
Etablering af nye græsmarker Ansvarlig: Mangler 
Status pr. 12-08-2021: 
Der bliver ikke etableret nye græsmarker i år, vi afventer reparation af de bagerst privat marker i forhold til projekt sø. 
 
Udskiftning af vandslanger ved elevmarker Ansvarlig: Mangler 
Status pr. 12-08-2021: 
Der skal laves et overslag over hvordan der kan laves en god fremtidig løsning.  
 
Ønsker til Indkøb Ansvarlig: Mangler 
Fra staldmøde, 26. august 
2 nye trillebør, eller reparation af de eksisterende 
 
Renovering af indendørsbane Ansvarlig: Mangler 
Fra staldmøde, 26. august 
Udjævning af indendørsbane 
Ny bund på indendørsbane  
 
Renovering af udendørsbane Ansvarlig: Mangler 
Fra staldmøde, 26. august 
Renovering af udendørsbane inkl. dræn 
Lys på udendørsbane 
 
Privat stald Ansvarlig: Mangler 
Fra staldmøde, 26. august 
Ekstra lys i privat stalden venstre 
Sadelholder på stolpe 2 i venstre side af privatstald 
Oprydning i venstre side af privatstald 
Reparation af hullet langs enden af privatstalden 
Vindfang ved DJ’s boks 
 
Vaskeplads Ansvarlig: Mangler 
Fra staldmøde, 26. august 
Varmt vand ved vaskeplads 
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Afsluttede projekter 
Nedlæggelse af Jordfolde, foråret 2021 Ansvarlig: Jens og Tanja 
Status pr. 06-05-2021: 
Jordfoldene skal nedlægges senest midt 15. maj. Inkl. Arbejdsdag – der skal lægges en plan for jordfolde generelt.  
Der indføres formiddag og eftermiddagsfold, for at springbanen kan genetableres 
 
Status pr. 08-06-2021: 
Udført, projekt afsluttet! 
 
 
Jordstakke ved dressurbane jævnes ud Ansvarlig: Jens 
Status pr. 08-06-2021: 
Udført af Jan, projekt er afsluttet! 
 
Asfaltering af vejen – kantstenen skal rettes Ansvarlig: Dorthe 
Status pr. 08-06-2021: 
Der laves en ”asfalt trappe” ved indkørslen, Dorthe får en melding om hvornår 
Ny vej er undermineret efter på venstre side af vejen ved udkørsel – Dorthe melder det ind 
 
Status pr. 12-08-2021: 
I gang, der bliver fulgt op 
 
Status pr. 09-09-2021: 
Asfalt trappen er fikset, projektet afsluttes 
 
Flisebelægning ned til stalden + dræn Ansvarlig: Lisa 
Status pr 06-05-2021: 
Der er søgt midler til flisebelægning på gangen ned til stalden – ansøgningen er blevet annulleret, da vi har fået 
gratis brugte sten – Jan spørges om at lægge dræn 
 
Status pr. 08-06-2021: 
Intet nyt, Jan indkøber materiale til drænslange 
 
Status pr. 12-08-2021: 
Udføres lørdag den 14. august 
 
Status pr. 09-09-2021: 
UDFØRT!! 
 
Græsmarker  Ansvarlig: Dorthe og Jacob 
Status pr. 06-05-2021: 
Jakob giver en hjælpende hånd med græsmarker og i forhold til såning, hø m.v.  – status – Jakob slår den nye mark, 
før rapsen sætter frø. Der bliver hegnet og lagt vand snarest.  
 
Lisa har kontakt med en konsulent fra LandboSyd, som gerne vil komme og rådgive om græsmarker m.m på et 
bestyreslesmøde 
 
Status pr. 08-06-2021: 
Græs slåes første gang medio juni  
Gratis analyse fra Equsana 
Bliver lavet til indpakket hø 
 
Status pr. 12-08-2021: 
Græs er slået 
Analyse er på vej 
 
Status pr. 09-09-2021: 
Afsluttet 
 
Vaskeplads og Sandfang  Ansvarlig: Jacob 
Status pr. 08-06-2021: 
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Kirsten hører Jan og Hardy om de kan udføre opgaven over sommeren, alternativt må det vente til august 
Der skal bestilles støbesand og beton. 
 
Status pr. 12-08-2021: 
Opgaven er ikke sket i ferien 
Der bestilles en slamsuger en onsdag eller torsdag formiddag, alternativt tirsdag eftermiddag efter 14  
 
Status pr. 09-09-2021: 
Slamsuger har været og vaskepladsen er fikset 
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