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BLR Bestyrelsesmøde - Torsdag den 5. maj 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 uden bemærkninger. Jens 

2.  Gennemgang af opgaver fra sidst  Opgaver der blev løst, er blevet streget nedenfor. Jens 

3.  Økonomi LAG midlerne er gået ind på kontoen. Således skal 
byggekreditten afsluttes og et lån optages. Kirsten 
aftaler et møde med banken, Jens, Mai-Britt og 
Majbritt 
 
Der arbejdes på at lave et budget på månedsbasis.  
 
Der laves et overblik over hvad en privat boks koster.  

M&M 

4.  Til og fra personalet Susse har forespurgt om mulighed for at udvide 
ridefys et par timer om tirsdagen. Der bliver taget 
højde for belastningen af vores heste, og de vil ikke 
blive belastet ud over vores krav om maksimum 2,5 
timer. Vi imødekommer forespørgslen.  
 
Jan omlægger nogle timer, således at han vasker 
stald i sommerferien. 

 
 
 
 
 
 

Majbritt 

5.  Elevheste 
• Opfølgning på vejning og måling af elevheste 

Vi har købt ny pony – Luna. Amanda og Stella tager 
det overordnede ansvar for indkøring. Den gik 
igennem handelsundersøgelse, får smed på mandag 
og har fået udstyr. Dorthe spørger Susse, om hun 
lige vil gå den igennem for låsninger.  
 
Elevheste reguleres i foder efter de er kommet på 
græs. 
 
Der skal tjekkes sadler snarligt – Tanja, Tine og 
Dorthe tager tjansen.  
 
Der er smed 25/7 og hestene lukkes ind aftenen før.  
 
Sommerferiepasning p 

 
 
 
 
 
 

Dorthe 
 
 
Tanja 
 
 
Jens 

6.  Privat stald Hercules er flyttet, dog er der ikke en boks fri, da Zig 
står i en elevboks. 
 
 

Fast punkt 

7.  Medlemmer har ordet  Fast punkt 

8.  Klubtøj Det tilbud der er blevet undersøgt er for dyrt.  
Majbritt undersøger en anden leverandør.  

Pernille 
 

9.  Evaluering af BLR dag 
 

Der mødte mange op og det var rigtig hyggeligt, 
godt arbejde og grillhygge. 
 
Det var godt, at der var forskellige ansvarsområder. 
 
Vi skal evalueret vores tilmeldingsprocedure. 
  

Majbritt GL 

10.  Hest og rytter udefra 
Skal en rytter der kommer udefra og hjælper med 
at springe/ride en privat opstalders hest være 
medlem? 

 
 
Såfremt der er tale om lejlighedsvis ridning af hest 
der står opstaldet på matriklen, skal der ikke betales 

Majbritt GL 

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 
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Skal der betales baneleje når en hest/pony udefra, 
skal rides/springes på vores baner af et medlem? 
 
Samt en generel drøftelse af udlejning af vores 
faciliteter, til fx springundervisningen den 17/5 og 
24/5. 
 

facilitetskort. Laves der aftale om part på hesten, 
forudsætter det et medlemskab for rytteren.  
 
Rider et medlem af klubben en hest udefra betales 
der 30 kr. i facilitetsgebyr pr. gang.  
 
Såfremt der er tale om lejlighedsvis ridning af hest 
udefra, af rytter uden medlemskab, betales der 
facilitesgebyr på 50 kr – dette kræver dog forud 
indgået aftale med bestyrelsen.  
 
Hvis der laves aftale om udlejning af faciliteter til 
kursus/undervisning el.lign. skal der være mulighed 
for at klubbens medlemmer kan deltage.  

11.  Halmpiller / Rapspiller – status  Det er vanskeligt at finde rapspiller i poser, 
nærmeste leverandør ligger nord for Herning. Tanja 
tager kontakt. Vi træffer en beslutning i tråden på 
facebook.  
Vi er nødt til at følge priserne på markedet og der 
må kunne forventes en prisstigning på strøgelse for 
opstaldere. Bliver det aktuelt, bliver det meldt ud på 
opstalder-siden.  

Tanja 

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

 

 
Se ovenstående punkt elevheste – Dorthe sende link 
ud.  

 

13.  Planlægning af kommende aktiviteter 
• Dressurstævne, 7+8 maj 

 

 
Der mangler fortsat hjælpere. 
Banen bliver sat op fredag aften 
Maj-Britt Lakjer rengør toilet og laver ny plan 
Ungdomsudvalget har planlagt pudsedag fredag.  

Fast punkt 

14.  Eventuelt 
 

Ridelejr – drøftet 
Fredagsfoderplan ønskes opdatering 
Majbritt og Lisa er i gang med at søge sponsorater til 
nye spring.  
Genopfriskning af rygeregler 
Opdatering fra repræsentatskabsmødet – Der 
arbejdes på at få indført ”Kom godt fra start” i 
dressur, der er fokus på kurser til undervisere. 
 

Fast punkt 

15.  Punkter til kommende møde - Fast punkt 

16.  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:  

- 

BLR dag – Staldmøde - Indkøb 

Opgaver til næste Arbejdsdag / BLR dag Ansvarlig: 
 
BLR dag 3. september, kl. 9-15 

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

13. maj 
21.-22. maj 

St. bededag 
Dressurkursus 

÷ 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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