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BLR Bestyrelsesmøde - Torsdag den 10. marts 2022, kl. 18:30 
 
Medlemmer:  Jens, Dorthe, Tine, Tanja, Majbritt, Majbrit, 

Pernille  
Afbud:  
Majbritt L, Pernille,  
Nicole  

Suppleanter:  Mai-Britt, Nicole  
 

 Emne Referat Ansvarlig 

1.  Konstituering af bestyrelse 
- Introduktion af nye i bestyrelse 
- Forretningsorden gennemgås 

Link til: Forretningsorden 
 

Bestyrelsen konstituerer sig sådan: 
 
Formand: Jens  
Næstformand:  Tine 
Kassere: Majbritt L /Mai-Britt L/Kirsten Hansen  
Sekretær: Dorthe  
Mødereferent: Mai-Britt Lakjer  
 
Gennemgang af forretningsorden udsættes til næste 
møde 

 

2.  Fordeling af ansvarsopgaver Fordeling af ansvarsopgaver udsættes til næste møde  

3.  Gennemgang af referat fra sidst Fremover gennemgår vi ikke referatet fra sidste møde, 
men godkender har i stedet punktet ”godkend referat 
fra sidst”. 

 

4.  Økonomi Økonomi gennemgået 
 

 

5.  Til og fra personalet Intet  

6.  Elevheste 
• Mangler der udstyr? 
• Foderstand 

Flere af hestene ser tykke ud – vi ser om det kan 
hjælpe at skifte til rapspiller – se punkt vedr. halmpiller 
 
Der mangler XXL klokker / Træktov / store grimer / 
halebørster – Tanja indkøber 

 

7.  Privat stald Ingen input  

8.  Medlemmer har ordet 
 

Ingen input  

9.  Halmpiller 
Forsøg med Stalosan er afprøvet ved både privat 
og elev heste, desværre uden virkning 
Hvad gør vi? 
 

 
Det er en mulighed at gå over til Rapspiller i stedet for 
halmpiller – Jens tager en snak med Jan om hvilke 
muligheder der er. 
 
Tine er tovholder på at få vejet og målt alle 
elevhestene. Parterne indkaldes til at hjælpe – 20. 
marts kl. 13:00 

 
Jens 

 
 
 

Tine 

10.  Fælles regler på BLR 
Fælles regler ikke altid bliver overholdt eller 
bliver gradbøjet. Fx i forhold til mængden af hø 
privat opstalder selv fodre med, løse heste i den 
store hal, og der er sikkert flere eksempler. 
Behov for genopfriskning 

Tanja er tovholder på at fælles bliver revideret – Mai-
Britt og Majbritt vil gerne deltage. 
 
Revideret fællesregler gen-præsentes til staldmøde 
den 31. marts 

Tanja 
 
 
 

11.  Procedure for venteliste håndtering 
Tanja har lavet et udkast 

Tanja sender udkastet til bestyrelsen, og vi drøfter det 
til næste møde. 

Tanja 

12.  Drøftelse af procedure for køb af hest  
Tine lave et udkast 

Udsættes til næste gang Tine 

Kageturnus:  
Januar: Tanja  
Februar: Kirsten/Lisa 
Marts: Dorthe 
April: Tine 
Maj: Mai-Britt L 
Juni: Majbritt G L 
August: Jens 
September: Tanja 
Oktober: Majbritt L 
November: Pernille 

https://broagerlands-rideklub.dk/Bestyrelse/regler/Forretningsorden%20BLR.pdf


  Side 2 af 4 

 

13.  Deltagelse i aktiviteter: 
• Evt. deltagelse i kulturnat 
• Bemanding til øl-vogn til ringridning 

• Kulturnat takker vi nej tak til 
• Øl-vogn bemanding undersøger vi om kan samles 

sammen 

 

14.  Evaluering af fastelavnsstævne Ønske om at flere elevryttere tilmelder sig – 
stævneudvalget skal give underviserne mere ejerskab 
 
Fastelavnsstævnet nytænkes til næste år 
 
Forslag om at vi på vores mail til kontingent 
opkrævning, påføres en påmindelse om stævner 

 

15.  Planlægning af kommende aktiviteter: 
• Kursus v/David Amager, 19. + 20. marts 

2022 

• Ringridning, marts 
• Staldmøde, torsdag 31. marts kl. 19:00 

 
Kursus den 19. + 20. marts 
Jens melder tilbage, hvad der er behov for hjælp til. 
 
Ringridning 
- 
 
Staldmøde: 

• Gennemgang af fællesregler 
• Forslag om vallakker/hoppe fold  
• Fredagsfodring 
• Bemanding af øl-vogn til ringridning 

 

 

16.  Igangværende projekter, se næste side Gennemgået  

17.  Eventuelt Forslag om at der afsættes en hel dag, hvor der tænkes 
”store tanker”, den 9. april kl. 13 – 17 
 
Ønske om flere striglepladser – bestyrelsen tænker 
tanker 

Alle 

18.  Punkter til kommende møde Årsplan  
Fra generalforsamlingen: 

• Fredagsfodring 
• Banehegn på udendørsbaner 
• Klubtøj 

 

19.  Kalender 6 måneder frem Marts 
Kursus v/David Amager, 19. + 20. marts 2022 
Staldmøde, torsdag 31. marts kl. 19:00 
April 
Ringridning, 3. 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 

 

 

Opslag på Facebook – BLR gruppen:  

Ingen beskeder 

Opslag på Facebook – Opstaldergruppe:  

Inge beskeder 
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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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