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BLR Bestyrelsesmøde - Torsdag den 2. juni 2022, kl. 18:30 
 
Medlemmer:  Jens, Dorthe, Tine, Tanja, Majbritt L, Mai-Britt, 

Pernille, Majbritt G L 
Afbud:  
 

Suppleanter:   Nicole 
 

 Emne Referat Ansvarlig 

1.  Godkend referat fra sidst Godkendt Jens 

2.  Gennemgang af opgaver fra sidst  - Jens 

3.  Økonomi Gennemgået 
BLR giver en rytterpræmie til Broager Ringridning 
 

M&M 

4.  Til og fra personalet Arbejdsopgaver til Jan frem til sommerferie drøftet – 
Dorte samler sammen og giver Jan besked 

Dorthe 
 
 
 

 

5.  Elevheste 
 

Santo har fået kolik, men er i bedring pt. 
Luna er faldet godt til, og har fået part - Er endnu 
ikke klar til mindre ryttere. 

 
 

6.  Privat stald 1 boks fri i privatstalden 
 

Fast punkt 

7.  Medlemmer har ordet Ingen input Fast punkt 

8.  Halmpiller / Rapspiller – status  
Hvad gør vi?  
Jan siger fra i forhold til at skulle håndtere rapshalmpiller 
fra Big bags både i elevstald og privatstald. 
 
Hvilken løsning vælger vi fremadrettet? 

Der bestilles rapspiller hjem til både elevstalden og 
privatstalden. 
 
Der meldes ud om hvordan det rent praktisk komme 
til at foregå for privat-opstalderne på facebook siden 
og  Dorte giver Jan besked 

Jens 
 

Dorthe 

9.  Udlån af bokse i forbindelse med 
ringridning 

Vi udlåner ikke bokse i sommerperioden, men der 
tilbydes i stedet leje af jordfold til 100 kr. pr. døgn. 

Tanja 

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

 

Dorthe har lavet pasningsplan og den ligger online 
tilgængelig for bestyrelsen.  
 

Dorthe 

11.  Planlægning af kommende aktiviteter 
• Ridelejr 
• Bemanding af Øl-vogn til ringridning 
• Dressurstævne i august 

 

Tilmeldingssedler bliver uddelt fra næste uge. 
Tilmelding fra den 14. juni 
 
Jens søger frivillige til øl-vogn bemanding 
 
Dressurstævne er under planlægning 

Fast punkt 

1.  Ny lejekontrakt - Analysebygningen Vi skal have forhandlet ny lejekontrakt på 
analysebygningen, da den nuværende lejekontrakt. 
 
M&M undersøger nuværende lejekontrakt og laver 
udkast til ny, samt aftaler møde forsyningen. 
 
Tine undersøge muliglig udlejningspris hos Home. 

Mai-Britt 
Majbritt 

2.  Eventuelt 
 

Der skal laves et regelsæt for udlån af baner. 
 
 

Fast punkt 

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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3.  Punkter til kommende møde - Fast punkt 

4.  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 
• Maling af lille toilet  (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 

 

 

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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