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BLR Bestyrelsesmøde - Torsdag den 12. august 2021, kl. 18:30 
 
Medlemmer:  Kirsten, Lisa, Tanja, Dorthe, Jacob, Jens, Tine Afbud:   
Suppleanter:  Mai-Britt, Majbritt Tine, Tanja 

 

 Emne Referat Ansvarlig 

1.  Gennemgang af referat/Opfølgningsnotat fra 
sidst 

Gennemgået  

2.  Økonomi Økonomi gennemgået  

3.  Til og fra personalet Lea Dorrow er ny fodervagt, hver 2. weekend + tirsdag  

4.  Elevheste 
- Hø til elevheste: Dunja 

Fanny sendes retur til ejer snarest på grund af 
tilbagevendende halthed 
 
Nye heste/ponyer skal virke i elevskolen efter 3 måneder, 
herefter afgøres om hesten kan bruges eller skal retur 
 
Hildago og Tzunami skal vaccineres inden 9. september 
 
Mille skal behandles ved Susse 
 
Fritz og Dunja skal have det tørre hø 

 

5.  Privat stald Ingen henvendelser  

6.  Medlemmer har ordet Ingen henvendelser  

7.  Fordeling af opgaver i bestyrelsen Opgaver er fordelt, opslag hænges i gangen + annonceres på 
Facebook 

Mai-Britt 

8.  Jordfolde 
- Jens og Jacob laver et udkast 

Jens og Jacob laver et udkast til fordeling af jordfolde Jens/Jacob 

9.  Marker 
- Etablering af nye græsmarker 
- Udskiftning af vandslanger ved elevmarkerne? 

Etablering af nye græsmarker: 
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 elevmarkerne: 
Der skal laves et overslag over hvordan der kan laves en god 
fremtidig løsning.  

 
 
 
 
 

Kommende 
Projekt 

10.  Hø 
- Status på hø 
 

Uindpakket hø: 
Indkøbes ved leverandør og placeres ved siden af møddingen 
 
Der skal ryddes op ved siden af møddingen hvor høet skal stå 
 
 
Indpakket hø: 
Indkøbes ved leverandør og bruges sammen med vores eget 
 

 
 
 

Kirsten 
Dorthe 

11.  Forebyggelse af mudder på løbestien til 
udendørsbaner/jordfolde, samt ved mødding 

På løbestien mellem udendørsbanerne lægges flis (det fine 
flis fra parkeringspladsen) 
 
Der undersøges pris på groft flis til brug andre steder hvor 
der bliver mudret. 
 
Punkt tages med næste gang 

Jacob 
 
 

Jacob 

12.  Regler for opbevaring og brug af eget 
stråfoder/træpiller 

Stråfoder 
Hvis man ikke vil bruge rideskolens tilbud af stråfoder, kan 
man have stråfoder til maks 1 døgn stående i 
portionsanrettet poser ved egen boks. 
 
Opstalder gruppen skal have info 
 
Træpiller 
Der indkøbes træpiller snarest 

 
 
 
 
 

Mai-Britt 
 
 

Jacob 

Kageturnus:  
Januar: Tanja  
Februar: Dorthe 
Marts: Kirsten 
April: Tine 
Maj: Lisa 
Juni: Mai-Britt 
August: Majbritt 
September: Jens 
Oktober: Jacob 
November: Tine 
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Generelt står alle heste/pony på halmpiller - de heste/ponyer 
der fra dyrlægen har erklæring på, at de ikke kan stå på 
halmpiller, bliver tildelt en af de 4 udebokse, som 
fremadrettet alle bruger træpiller som strøelse. 
 
Opstalder gruppen skal have info 

 
 
 
 
 

Mai-Britt 

13.  Staldmøde 
- Torsdag den 26. august, kl. 18:30 
- Emner? 

- Info om Jordfolde 
- Status på stråfoder  

(2 slags, tørt til udvalgt og 1 til resten) 
- Bund på indendørsbane 
- Ønsker til prioriteringsliste – hvordan sparer vi op? 
- Privatundervisning skal i halplan, ønsker? 
- Vi mangler fodervagt fredage – turnusordning i 

igangsættes. 
- Er der en der vil være ansvarlig for salg af bordene 

på rampen? 

 

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

august 

Foder siloen tømmes og renses næste sommer 
 
Punkt tages med næste gang  

 

15.  Fodervagt fredag Lisa laver turnusordning begyndende med bestyrelsen  Lisa 

16.  Sommerferie/ridelejr - evaluering Sommerferie: 
- Ingen klokker på i sommerferien 
- Strøm i hegnet 
- God ide med kurv 
- God ide med liste over alle hestene 
- Der skal findes en god løsning med vand til 

elevhestene 
 
Ridelejr: 

- Mona bedes om en evaluering af Ridelejr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai-Britt 

17.  Covid 19 adfærd Der er ikke flere restriktioner 
Vi tjekker skiltning på rideskole 

 
Tanja 

18.  Foredrag og oplæg 
- Oplæg ved foderkonsulent,  Equisana 
- Foredrag v/Malene Møller 
- Foredrag v/Claus Toftegaard 
- Førstehjælpskursus v/Torben Nyby 

Oplæg ved foderkonsulent,  Equisana 
Afventer dato fra Equisana 
 
Foredrag v/Malene Møller 
Foredrag om motivation, 15. september, kl. 18:30 – 20:00, 150 kr. pr. person 
 
Foredrag v/Claus Toftegaard 
Oktober / November - afventer 
 
Førstehjælpskursus v/Torben Nyby 
Afventer 

 
 
 

Lisa 
 

19.  Igangværende projekter, se næste side Projekter gennemgået  

20.  Planlægning af Indvielse af rytterstue/50 års 
jubilæum, 4. september 

Brainstorm – vi afholder et møde ekstra på mandag den 16. 
august, kl. 18:30 

 

21.  Jans Jubilæum den 22. august Lisa er tovholder – husk foto Lisa 

22.  Eventuelt Jordbunker og træ-rester fjernes fra hul i hegn ved 
springbane/dressurbane – Hardy skal fjerne træ og Jacob 
fjerne jord, når maskinerne er i gang. 
 
Løs dørkarm i køkken, dør ud til ridehal lukker for hurtig.  
Jens kontakter leverandør. 
 
Baljer skal tilbage til striglepladser 

 
 

Jacob 
 
 
 
 

Jens 

23.  Punkter til næste møde Priser på diverse ydelser – Kirsten regner på det Kirsten 

24.  Kalender 6 måneder frem 26. august Staldmøde 
3. september Arbejdsdag 
4. september Indvielse af rytterstue og 50 års jubilæum 
1. oktober Arbejdsdag 
2. og 3. oktober Klubstævne 
Oktober/November Ringridning, slut oktober/start november 
20. november  Juleklip 
21. november Juletræstænding 
Januar Ringridning 
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Igangværende projekter 

Opgaver til næste Arbejdsdag – 3. september Ansvarlig: 
Opfyldning af huller på ny mark 
Ekstra tråd ved marken ved vandet 
Oprydning 
Fejning af rampe 
Toilet ved stald - rengøres 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 
 
 
Galgeetablering Ansvarlig: Ringriderudvalget / Jens  
Status pr. 08-06-2021: 
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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 
 
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 
 
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 
 
 
 
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 
 
 
Vaskeplads og Sandfang  Ansvarlig: Jacob 
Status pr. 08-06-2021: 
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  
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Kommende opgaver – 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. 
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Afsluttede opgaver 
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! 
 

 


