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BLR Bestyrelsesmøde - Torsdag den 9. december 2021, kl. 18:30 
 
Medlemmer:  Kirsten, Dorthe, Jens, Tine, Lisa, Jacob Afbud: Tanja  
Suppleanter:  Mai-Britt, Majbritt  

 

 Emne Referat Ansvarlig 

1.  Gennemgang af referat Gennemgået  

2.  Økonomi Der er kommet landbrugsstøtte. 
Jacob kontakter Landbo Syd i forhold til kvælstof-
fritagelse, som ikke er blevet indberettet. 
 
Økonomien gennemgået 

 

3.  Til og fra personalet Undervisning kører godt – Vi har dygtige 
undervisere ���� 
 

 

4.  Elevheste 
• Juleferieplan 
• Fodermængde 

 
Juleferieplan: 
Juleferieplanen for elevhestene er lavet og sendt 
ud 
Fodermængder: 
Kirsten og Dorthe koordinerer om 
fodermængden til elevhestene 
 
Elevhestene bliver vaccineret den 29. december 

 

5.  Privat stald Intet  

6.  Medlemmer har ordet 
 

Henvendelse fra privat opstalder vedr. 
udmelding af beskeder fra bestyrelsen – taget til 
efterretning 

 

7.  CHR registrering Det Centrale Husdyrregister.  
Alle hestehold skal registreres og alle heste skal 
angives at de står på vores adresse. Det er ejers 
forpligtigelse at få hestene registreret, men vi 
som hestehold står for den første registrering i 
samarbejde med ejer. 
 
Tiltaget begrundes i et ønske om 
smitteopsporing og loven er gældende i hele EU.  
 
Som reglerne er, må man ikke fragte sin hest 
over grænsen, uden papirer fra distrikts 
dyrlægen. 
 
Når rideskolens CHR registrering er på plads, 
meldes CHR regn nr. ud til opstalder, sådan at 
privathestene også kan blive registreret. 
 
I opstalder kontrakten/opsigelseskontrakt skal 
der fremover stå info om CHR registrering. 
 
Bestyrelsen melder ud når rideskolens første 
registrering er foretaget 

Jens 

8.  Distriktsrådsmøde / referat Info fra distriktsrådsmødet: 
• Breddesport/Multisport 
• Stævnedatoer 
 
Dansk Rideforbunds sikkerhedskursus 
Der er lavet et online sikkerhedskursus, som er 
tilgængeligt for alle – det er gratis om består af 5 
emner, som afsluttes med en quiz for at teste din 

Jens 

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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viden. Find sikkerhedskurset her: Link til 
sikkerhedskursus 
 
 

9.  Aktiviteter de næste måneder 
• Bingo, lørdag den 11. december 

December 
Bingo, lørdag den 11. december – aflyses 
Januar 
Ringridning, 9. januar  
Nytårskur, 15. januar  
Februar 
Generalforsamling, 24. februar 
Marts 
Fastelavnstævne, 5. – 6. marts 
Ringridning, marts 
April 
BLR dag , 23. april 
Maj 
Ringridning, kr. Himmelfart 
Juni 
Ridelejr – småbørn – primært lørdagshold, 25. 
juni (uden overnatning) 
Ridelejr – junior – 27. -29. juni  
 

 

10.  Fodervagt 
• Fodervagt over jul/nytår 
• Fodertider  

Der søges fodervagter:  
Onsdag den 29. januar middag + indluk 
Torsdag den 30. Januar, morgen + udluk + mugning 
Torsdag den 30. Januar, middag + indluk 
Fredag den 31. Januar, morgen + udluk + mugning 
Fredag den 31. Januar, middag + indluk 
 
Dorthe sørger for opslag om fodervagter 
 
Der anbefales at der om onsdagen ikke fodres mellem 
17 -17:40 i elevstalden.  
 

 

11.  Halmpille status Nogen heste spiser af halmpillerne – det kan 
være en fordel at få dem blandet ned i bunden 
 
Det er muligt at tilkøbe halmpiller ved 
henvendelse til Jan/Kirsten 

 

12.  Udenomsarealer 
• Reparation og rensning af tagrender (Lisa) 
• Løbegang (Jens) 

 
Jens hører om noget kan sættes i gang i forhold 
til tagrender 
 
Jacob får købt noget sand, som lægges ud på 
gangstien. 

 

13.  Ventilation i stalden Der justeres for tiden på ventilationen 
Det er vigtigt at alle døre i stalden lukkes. 

 

14.  Marker 
• Gødning 
• Klipning 

Jacob har ansvaret for markerne og sørger for 
gødning og klipning. 

 

15.  Ridehaller 
• Fjerne rampe i legehuset (Lisa) 
• Bund 

 
Overgår til opgaver til næste arbejdsdag/BLR dag 
 

 

16.  Procedure ved coronasmitte Ved corona smitte kontaktes nærkontakter med 
info, f.eks. til det hold hvor der har været en elev 
med smitte. 

Kirsten 

17.  Igangværende projekter, se næste side Gennemgået  

18.  Eventuelt Intet 
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19.  Punkter til næste møde • Centrale Husdyrbrugsregister (privat heste) 
• Kultur og idrætsnat 2022 (indkommet mail) 
• Tour de France – 100 dages programmet (indkommet mail) 

20.  Kalender 6 måneder frem Drøftet under punkt 9 
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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 
• Opbevaring af hegn – ny løsning 
• Pallemøber 
• Fjerne rampe i Legehuset 

 

Dommertårn inde- og ude Ansvarlig: Jens 

Status pr. 08-06-2021: 
Forslag om at der trækkes strøm til dommertårnet, samt at det repareres, sådan at vinduer kan åbnes. 
 
Status pr. 04-11-2021: 
Jens kigger på tegninger og beregner pris på et dommertårn, sådan at det kan igangsættes og være klar til brug til 
fastelavnsstævnet 
 
Status 09-12-2021: 
Igangværende 
 

Køkken Ansvarlig: Kirsten / Jens / Jacob 

Status pr. 04-11-2021 
Mangler sokkel og hylder i viktualierum 
Der er kommet lille køleskab – Jacob henter det store 
 

Søprojekt  Ansvarlig: Dorthe og Jacob 

Status 09-12-2021: 
Intet nyt 
 
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  
 
Status pr. 09-12-2021: 
Jacob bestiller et læs sand, som smides på gangstien på til vinterfoldene 
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Projekter på  standby til forår 

Hegn ned mod terrassen støbes og sættes (langs løbegang) Ansvarlig: Jens 

 
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. 09-09-2021: 
Projekt er på stand by til forår  
 

Græs ved dressurbane Ansvarlig: Jacob 

 
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: 
Projekt på stand by til forår 
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Kommende projekter – ikke fordelt 

Vedligeholdelse af baner Ansvarlig: Mangler 

Status pr. 08-06-2021: 
Dræn og hegn om baner 
Dræn mellem de 2 baner 

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 

 


	Ansvarlig:
	Opgaver til næste Arbejdsdag 
	Ansvarlig: Jens
	Hegn ned mod terrassen støbes og sættes (langs løbegang)
	Ansvarlig: Tanja
	Plantning af blomster op ad hegnet, som skal støbes
	Ansvarlig: Jacob
	Græs ved dressurbane

