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BLR Bestyrelsesmøde - Torsdag den 3. februar 2022, kl. 18:30 
 
Medlemmer:  Kirsten, Dorthe, Jens, Tine, Lisa, Jacob Afbud:  
Suppleanter:  Mai-Britt, Majbritt Tanja 

 

 Emne Referat Ansvarlig 

1.  Gennemgang af referat Referat gennemgået  

2.  Økonomi Økonomi og årsrapport gennemgået / underskrevet  

3.  Til og fra personalet Ingen input  

4.  Elevheste Stadig på udkig efter en ny elevhest  

5.  Privat stald Ingen input  

6.  Medlemmer har ordet 
 

Forespørgsel fra de ældste ryttere om at holde et 
aftenarrangement i rytterstuen. Det er ok fra 
bestyrelsen. 

 

7.  Bund i ridehal Bund bliver rettet 11./12. februar og evt. sand 
påfyldes. Tidsrummet afpasses med kursus og meldes 
ud på Facebook. 
 
Majbritt har fået tilbud hjem på ny bund til den store 
ridehal. Bestyrelsen drøfter tilbuddene. 
 
Der besluttet at næste store projekt er at få en ny 
fiberbund i ridehallen, samt nye barrierer – der sættes 
i gang i fondssøgning og så skal der i øvrigt samles 
penge ind. Tidshorisont – når der er samlet penge ind 
til projektet. 

Jens/Jacob 

8.  Vinterfolde Der skal ikke trækkes heste ind over andres folde. Når 
heste skal til og fra fold, skal det foregå via 
løbegangen/stier + igennem eget led. 

 

9.  Halmpiller Der er problemer med at flere heste spiser 
halmpillerne. 
 
Stalosan kan være en løsning, ved at det drysses ud 
over halmpillerne og samtidig at halmpillerne bliver 
blandet ned i den eksisterende bund.  
 
Dette afprøves i elevstalden og ved udvalgte i 
privatstalden. 
 
Der indkøbes også sliksten til elevheste. 
 
Da vi startede med at bruge halmpillerne blev det 
undersøgt, at der ikke er noget sundhedsskadelig 
stoffer er i halmpillerne. 

 
 
 
 
 
 
 

Dorthe 
 
 

Dorthe 

10.  Slambygning Slambygningen overdrages til rideskolen når det 
central rensningsanlæg er etableret på Kær 

 

11.  Rampen – overskydende møbler Dorthe og Lisa gør et sidste helhjertet forsøg på at 
komme af med overskydende møbler på rampen. 
Tidspunkt skrives i opstalder gruppen, så hvis nogen 
har lyst – så giv et nap med. 

Dorthe 
Lisa 

12.  Planlægning af kommende aktiviteter: 
• Fastelavnsstævne 

 

 
Planlægning er i gang, arbejdsopgaver er uddelegeret 

 

Kageturnus:  
Januar: Tanja  
Februar: Kirsten/Lisa 
Marts: Dorthe 
April: Tine 
Maj: Mai-Britt 
Juni: Majbritt 
August: Jens 
September: Tanja 
Oktober:  
November:  
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13.  Indkommende henvendelse Tilbud om Agility dag for hest – vi undersøger om der 
er interesse hos opstaldede og parter – der kommer 
opslag på Facebook. 

Jens 

14.  Opstaldnings pladser Boks nr. 18 i udestalden udlånes midlertidig under 
særlige vilkår til privat pony. 

 

15.  Fondssøgning Der igangsættes fondssøgning til opsætning af solceller 
og batterier, som kan give besparelser på elregningen. 

Lisa 

16.  Igangværende projekter, se næste side Gennemgået  

17.  Eventuelt Ringridnings arrangement drøftet 
Drøftelse af procedure for køb af hest 

18.  Punkter til næste møde Præcisering af håndtering af ventelister (Tanja laver et udkast) 
Drøftelse af procedure for køb af hest (Tine lave et udkast) 
Evt. deltagelse i kulturnat 
Bemanding til øl-vogn til ringridning 
Evaluering af halmpiller/stalosan 
Planlægning af forårs staldmøde 
 

19.  Kalender 6 måneder frem Januar 
Ringridning, 30. januar  
Nytårskur, 15. januar - aflyses 
Februar 
Kursus ”Lær at ride på succesen”, 11+12. februar 
Generalforsamling, 24. februar 
Marts 
Fastelavn stævne, 5. – 6. marts 
Kursus v/David Amager, 19. + 20. marts 2022 
Ringridning, marts 
Staldmøde, torsdag 31. marts kl. 19:00 
April 
BLR dag , 23. april 
Maj 
Ringridning, kr. Himmelfart 
Juni 
Ridelejr – småbørn – primært lørdagshold, 25. juni (uden 
overnatning) 
Ridelejr – junior – 27. -29. juni  
September 
Staldmøde, 25. august 2021, kl. 19:00 
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Opslag på facebook – BLR gruppen:  

Husk generalforsamlingen den 24. februar, kl. 19:00 – der er ledige pladser i bestyrelsen, så overvej om en af 
pladserne skal være din. Der er ikke valg til en bestemt post, bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, 
og man har selv mulighed for at byde ind på de opgaver man har lyst til at arbejde med.  

Opslag på Facebook – Opstaldergruppe:  

Nyt fra Bestyrelsesmødet den 3. februar: 

• Husk generalforsamlingen den 24. februar, kl. 19:00 – der er ledige pladser i bestyrelsen, så overvej om en af 
pladserne skal være din. 
 

• Bunden i den store ridehal trænger til at blive udskiftet, og vi har efter at fået tilbud hjem på forskellige 
bundtyper. Der er besluttet, at vi sætter ”projekt ny fiberbund” i gang, samt nye barrierer i den store ridehal. 
Lisa går i gang med at søge fonde, og fastelavn sponsorstævnets formål bliver at samle penge ind til ny 
fiberbund og nye barrierer til ridehallen.  
 
Der skal samles mange penge ind til ridebund og barrierer, så hvis du sidder med en god ide til hvordan vi kan 
tjene penge, så sig endelig til. Vær også klar til at hjælpe til, når der sættes gang i projekter hvor vi skal samle 
penge ind. 
 

• Når heste trækkes til og fra fold skal det foregå via løbegang/stier og eget led til egen fold. Det er forbudt at 
trække over andres folde.  
 

• Der afholdes staldmøde for opstalder torsdag 31. marts og den 25. august, begge dage kl. 19 i rytterstuen. 
Der oprettes en begivenhed for hver møde Facebook i opstalder gruppen. 
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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 

 

Dagsorden til næstkommende staldmøde  

• Forslag om vallakker/hoppe fold 

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 03-02-2022: 
I gang – er færdigt til fastelavnstævne 
 

Køkken Ansvarlig: Kirsten / Jens / Jacob 

Status pr. 04-11-2021 
Mangler sokkel og hylder i viktualierum 
 
Status 03-02-2022: 
Igangværende 
 

Søprojekt  Ansvarlig: Dorthe og Jacob 

Status 03-02-2022: 
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. 
 
Status 03-02-2022: 
Jan har overtaget projektet 
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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 

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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