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BLR Bestyrelsesmøde - Torsdag den 6. januar 2021, kl. 18:30 
 
Medlemmer:  Kirsten, Dorthe, Jens, Tine, Lisa, Jacob Afbud:  
Suppleanter:  Mai-Britt, Majbritt  

 

 Emne Referat Ansvarlig 

1.  Gennemgang af referat Gennemgået  

2.  Økonomi Regnskabet ser fint ud pt.  

3.  Til og fra personalet Der er stillet spørgsmål til hvorfor Caramelos boks skal 
være lukket hele tiden – svaret er fordi hesten er 
stresset og kan finde på at bide. Vinduet på modsatte 
side må stå åben. 
 
Fremover udarbejdes der et tillæg til opstalder 
kontrakten, når der ændres boks eller andet i forhold 
til opstaldning. 
 
Der er stillet spørgsmål til om der må løsspringes med 
elev hestene. Det må der ikke, men der må gerne laves 
bom træning på jord når det er i 
undervisningssituationer. 

 

4.  Elevheste Mille er i gang med genoptræning 
Santo er ved at være klar til undervisnings ridning 
Appie er sendt retur til ejer 
 
Vi er stadig på udkig efter en nye elev pony. 

 

5.  Privat stald Ønske om rist foran privat stald – er skrevet på 
arbejdslisten til næste BLR dag. 

 

6.  Medlemmer har ordet 
 

Der er kommet en henvendelse fra nogen medlemmer, 
om at der kan tilkøbes af- og påsætning af klokker og 
staldgamache. 
Bestyrelsen undersøger hvad der er af muligheder, og 
vender tilbage til spørgerne – Jens har opgaven. 
 
Der har været en forespørgsel om hvordan ventelisten 
til bokse bliver håndteret. Bestyrelsen har taget 
henvendelse til efterretning, og laver en beskrivelse af 
proceduren. 
 

Jens 
 
 
 
 
 

Tanja 

7.  CHR registrering – privat heste Rideskolen er CHR registreret. 
 
Tanja fører Excel regneark med fortegnelse af både 
elevheste og privatheste. 
 
Vi afventer at det kan indberettes. 

 

8.  Indkomne henvendelse  
• Henvendelse fra Flyverskolen 

 
 
 

• Kultur og idrætsnat 2022 
 
 

• Tour de France – 100 dages programmet 
 

 
Henvendelse fra Flyverskolen: Der har været 
henvendelse om oprettelse af et, men vi må desværre 
afslå, da vi ikke har kapacitet til det pt. 
 
Kultur og idrætsnat: Vi tager forespørgslen med på 
første punkt efter generalforsamling. 
 
Tour de France – 100 dages programmet, fristen for at 
komme i 100 dages programmet er overskredet.  
Vi fravælger at deltage. 
 

 

9.  Bund i ridehal Bunden op mod rytterstuen er dårlig. 
Longering skal foregå i modsatte ende. 

 

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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Bestyrelsen arbejder videre på en midlertidig løsning 
her og nu, og indhenter priser på enen permanent 
løsning. Der skal tjenes penge til det, og søges fonde. 

10.  Planlægning af kommende aktiviteter: 
• Generalforsamling 

 
 
 
 
 

• Nytårskur 

 
Generalforsamling: 
Annoncer generalforsamling på hjemmeside og 
Facebook (Lisa) 
Pokaler/championat (Jens) 
Beretning (Jens) 
Regnskab (Kirsten) 
Kage efterspørgsel (Lisa) 
 
Nytårskur 
Nytårskur aflyses pga. Corona restriktioner 

 

11.  Vinterfolde Forslag om vallakker/hoppe fold drøftet. 
 
Emnet tages med på dagsorden til næstkommende 
staldmøde. 
 
Bestyrelsens markansvarlige drøfter også forslaget 

 

12.  Opstaldnings pladser En ude boks er blevet fri og den inddrages nu til 
elevboks, sådan at de tre bokse er private og den 4. er 
til elevhest. De 4 bokse er stadig allergibokse og der 
bruges træpiller i dem. 

 

13.  Løsspring i hallen – bookning af tid Når bunden er blevet bedre kan der i halplanen fast 
reserveres tid i halplan, f.eks. tirsdag aften. 

 

14.  Igangværende projekter, se næste side Gennemgået  

15.  Eventuelt Snak om ryttere der kommer udefra 
Jens annoncer dressur kursus v/David Amager , 19. + 20. marts 2022 

16.  Punkter til næste møde Deltagelse i Kultur og Idrætsnat – på dagsorden efter 
generalforsamling 

17.  Kalender 6 måneder frem Januar 
Ringridning, 30. januar  
Nytårskur, 15. januar - aflyses 
Februar 
Kursus ”Lær at ride på sucessen”, 11+12. februar 
Generalforsamling, 24. februar 
Marts 
Fastelavnstævne, 5. – 6. marts 
Kursus v/David Amager, 19. + 20. marts 2022 
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  
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Igangværende projekter 

Opgaver til næste Arbejdsdag / BLR dag 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 
• Regnvejrs rist foran privatstalden (vi har riste liggende) 
• Dør i privat stald længst mod venstre kan ikke lukkes og skal repareres 
• Tagrenden i privatstalden skal renses 

 

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 
 
Status 06-01-2022: 
Igangværende 
 

Køkken Ansvarlig: Kirsten / Jens / Jacob 

Status pr. 04-11-2021 
Mangler sokkel og hylder i viktualierum 
 
Status 06-01-2022: 
Igangværende 
 

Søprojekt  Ansvarlig: Dorthe og Jacob 

Status 09-12-2021: 
Intet nyt 
 
Status 06-01-2022: 
Igangværende 
 
 
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 
 
Status 06-01-2022: 
Der er kommet sand på den ene gang sti – resten af sandet fordeler Jan op mod de bagerste vinterfolde. 
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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 - udført 
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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