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BLR Bestyrelsesmøde - Torsdag den 7. april 2022, kl. 18:30 
 
Medlemmer:  Jens, Dorthe, Tine, Tanja, Majbritt, Majbrit, 

Pernille, Majbritt L, Pernille  
Afbud:  
 

Suppleanter:  Mai-Britt, Nicole  
 

 Emne Referat Ansvarlig 

1.  Godkend referat fra sidst Godkendt Jens 

2.  Gennemgang af opgaver fra sidst  
Se opgavelisten her  

Gennemgået Jens 

3.  Økonomi Gennemgået M&M 

4.  Til og fra personalet • Jan fri påske dag og 2. påskedag (søndag og 
mandag) – ok, Jens sørger for bemanding på 
de manglende vagter 
 

• Forslag om at undervisere fremadrettet får 
tilbudt en plads, når vi har undervisning ude 
fra/kursus, der er tilslutning fra bestyrelsen 
 

• Optimering af undervisning på 
hverdagsholdene, Dorthe tager en snak med 
underviserne om der er noget der kan gøres 
nemmere for dem i forhold til administration 
af hold. 

Jens 
 
 
 

Tine 
 
 
 
 

Dorthe 

5.  Elevheste 
• Opfølgning på vejning og måling af elevheste 

 
Der reguleres i foder og vitaminer over den næste 
tid. 
 
Mille er ved at være tilbage, dog vær opmærksom på 
at Milles sko skal renses grundigt 
 
Vi er stadig på heste/pony jagt 
 

Tine 

6.  Privat stald En boks i privat stalden er opsagt pr. 1. maj – men 
den er reserveret som elevhest boks, så derfor ingen 
ledige bokse pt. 

Fast punkt 

7.  Medlemmer har ordet Inge vil i gang med at sætte galge op – det er ok, at 
den bliver lidt længere og der bruges noget sand fra 
stakken på p-pladsen. 
 
Ønske om at gulerødder placeres et andet sted end i 
solariet – det er taget til efterretning 
 
Ønske fra medlemmer om at reglerne fællesreglerne 
præciseres, sådan at det fremgår tydeligt, at det er 
rytteren der står på halplan, der har første ret til 
undervisning i hallen. 
 
Er der en rytter mere der vil have undervisning 
samtidig, skal det aftales / give besked om det til 
rytteren der har undervisning i halplanen. 
 
Det er 2. rytter der skal tage et ekstra hensyn til 
rytteren der står i halplanen. 
 

Fast punkt 

8.  Gennemgang af forretningsorden 
Link til: Forretningsorden 

Forretningsorden er gennemgået Jens 

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://1drv.ms/x/s!Ags1j-NEzYbbvyXX0r8DTUOmAJ7Z?e=8PF5DR
https://broagerlands-rideklub.dk/Bestyrelse/regler/Forretningsorden%20BLR.pdf
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9.  Fordeling af ansvarsopgaver  
 

Opgaveplanen gennemgået og ajourført 
 
Oversigten hænges op på tavlen i stalden snarest 

Mai-Britt 

10.  Halmpiller / Rapspiller – status  Tanja undersøger om rapspiller kan leveres i poser + 
pris, samtidig afprøver Dunja, Jack, Muhko og 
Monique rapspiller 

Tanja 

11.  Fælles regler på BLR 
Tanja har samlet Informationshæfte og ordensregler 
– se udkast her 
 
Præcisering / tydeliggørelse af ridning / lejlighedsvis 
undervisning af andre, ved fast undervisning 

Tanja forsætter med at revidere informationshæfte 
og ordensregler – kom med input hvis noget skal 
med, eller ændres. 
 
 
I fællesreglerne præciseres at det er rytteren der står 
på halplan, der har første ret til undervisning i hallen. 
 
Er der en rytter mere der vil have undervisning 
samtidig, skal det aftales / give besked om det til 
rytteren der har undervisning i halplanen. 
 
Det er 2. rytter der skal tage et ekstra hensyn til 
rytteren der står i halplanen. 

Tanja 
 
 
 

12.  Fremtidig banepleje Bestyrelsen har et ønske om at den store 
indendørsbane bliver kørt dagligt, for at få en bedre 
bane.  
 
Majbritt tager en snak med Jan og hvordan det kan 
sættes i system i en prøveperiode. 

Majbritt G. L. 

13.  Tilbud om lån af hest Rideskolen har fået et tilbud om at låne en hest af en 
privat, som også gerne vil have hesten opstaldet i 
klubben. 
 
Henvendelsen drøftes og bestyrelsen beslutter at 
sige nej tak til tilbuddet, da vi ikke ser os i stand til at 
imødekomme de forudsætninger der stilles i forhold 
til varetagelse af pigen og ponyens tarv. 
 
Jens tager kontakt til familien. 

Majbritt G. L. 

14.  Planlægning af sommerferie 
• Opgaver i sommerperioden 
• Pasningsplan i sommerferien 

Udsættes til næste gang. Dorthe 

15.  Dækkenvask Tanja undersøger priser for at få lavet en samlet pris 
for vask af dækkener. 

Tanja 

16.  Planlægning af kommende aktiviteter 
• BLR dag, 23. april 

 

Invitation til BLR dag 
 
Lørdag den 23. april kl. 9:00 – ca. 15:00 
 
Det er forår og hestene skal snart på græs, og derfor 
skal vi have gjort rent og forårsklart inde og ude. 
 
Kom til en hyggelig dag med socialt samvær og 
praksis arbejde. 
 
Vi griller en pølse til frokost og der er kage om 
eftermiddagen. 
 
Opgaverne bliver annonceret i kommentarerne 
herunder – Af hensyn til forplejning, så skriv under 
opgaven hvor mange i møder op. 
 
Dorthe laver opslag på Facebook 

Fast punkt 

  

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=CF46B666FF9CC84F!684&ithint=file%2cdocx&authkey=!ALS1ssKmzpjupGs
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17.  Dressurstævne Maj 
• Klargøring af baner/hegn, andre faciliteter 

Klargøring af baner/hegn – springbanen tages i brug 
og derfor kan det lave dressur hegn opsættes. 

 

18.  Eventuelt 21. april – Distrikt rådsmøde i Aabenraa Folkehjem, 
kl. 19:30, Jens lavet et opslag til bestyrelsen 
 
 

Fast punkt 

19.  Punkter til kommende møde - Fast punkt 

20.  Gennemgang af kalender 6 måneder frem 
 

Se kalender på sidste side Fast punkt 
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Opslag på Facebook – BLR gruppen:  

- 

Opslag på Facebook – Opstaldergruppe:  

Ingen ind- og udlukning skærtorsdag, langfredag + 2. påskedag 

BLR dag – Staldmøde - Indkøb 

Opgaver til næste Arbejdsdag / BLR dag Ansvarlig: 
 
BLR dag 23. april, kl. 9-15 

• Opfyldning af huller på ny mark (Dorthe) 
• Køkken (fugning, ben under bordplade, sokkel (nogen der vil sponsorere?), hylder i viktualierum, Inddækning af emhætte (vil nogen 

sponsorere?)) (Mai-Britt L) 
• Ekstra tråd ved marken ved vandet (Jens) 
• Beskæring af træer ved omkring udendørsbaner (Jens) 
• Opbevaring af hegn – ny løsning (Mai-Britt GL) 
• Pallemøber (Majbritt GL) 
• Dør i privat stald længst mod venstre kan ikke lukkes og skal repareres 
• Rengøring af lille toilet + maling (Tanja) 
• Galge etablering (Jens) 
• Oprydning i venstre side af privatstald (Mai-Britt L) 
• Rengøring af stald, spindelvæv fejes ned (Pernille) 
• Rengøring af vandkopper / Krybber (Pernille) 
• Vandslange (Dorthe) 
• Grill af Pølser (Tine) 
• Reparation af dressur hegn (Jens) 

 

Afventer til en efterårs BLR dagen 
• Regnvejrs rist foran privatstalden (vi har riste liggende) 
• Hegn ned mod terrassen støbes og sættes (langs løbegang) 
• Plantning af blomster op ad hegnet, som skal støbes 

 

Dagsorden til næstkommende staldmøde Ansvarlig: 

•  

Ønsker til indkøb 

• 2 nye trillebør, eller reparation af de eksisterende 

Større igangsatte projekter 

PROJEKTER STATUS 
Indendørsbaner 
Ny bund i den store hal 

 

Ønsker og ikke igangsatte projekter 

PROJEKTER STATUS 
Udendørsbaner 
Dræn og hegn om og mellem baner 
Udendørs højtaler 
Lys på udebaner 
Renovering af banehegn på udendørsbaner 

Ikke i gang sat 

Udskiftning af vandslanger ved elevmarkerne Ikke i gang sat 

Omlægning af græsmarker Ikke i gang sat 
Privat stald 
Ekstra lys i venstre side 
Reparation af hullet langs enden af privatstalden 
Vindfang ved DJ’s boks 

Ønske 

Vaskeplads 
Varmt vand ved vaskeplads Ønske 

Flere striglepladser Ønske 

Køb af klubtøj Ønske 
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KALENDER 2022 

 

 

APRIL 
Torsdag 14. april Skærtorsdag  

÷ undervisning   
÷ ud/ind privat heste 
÷ Ridefys 

Fredag 15. april Langfredag  ÷ undervisning   
÷ ud/ind privat heste 

Søndag  17. april Påskedag  

Mandag  18. april 2. påskedag 
÷ undervisning   
÷ ud/ind privat heste 
÷ Ridefys 

Lørdag 23. april BLR dag  

MAJ 
Lørdag + Søndag 7. + 8. Maj Dressurstævne  

Fredag  13. maj St. bededag ÷ undervisning   
÷ ud/ind privat heste 

Torsdag  26. maj Ringridning, Kr. Himmelfart  

JUNI 
Fredag 24. juni Sidste undervisningsdag inden 

sommerferie  

Lørdag  25. juni Ridelejr – Småbørn  
Mandag – onsdag 27. -29. juni Ridelejr - Junior  
Fra  30. juni -  Elevhestene har sommerferie ÷ undervisning   

÷ ud/ind privat heste 
JULI 
Fredag + Lørdag 1.  juli + 2. juli Bemanding af øl-vogn, ringridning  

AUGUST 
Mandag  8. august Første undervisning efter sommerferie  
Lørdag + Søndag 13. + 14. august  Dressurstævne  
Torsdag 25. august Staldmøde, kl. 19:00  

SEPTEMBER 
Lørdag 3. september BLR dag  
Søndag 11. september Spring stævne  

OKTOBER 
Lørdag + Søndag 8. + 9. oktober Klubstævne  

NOVEMBER 
  Juleklip  
  Juletræstænding  

DECEMBER 
Fra 24. december - Juleferie ÷ undervisning   

÷ ud/ind privat heste 
JANUAR 

 2. januar Første undervisning efter juleferie   
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