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BLR Bestyrelsesmøde - Torsdag den 4. august 2022, kl. 18:30 
 
Medlemmer:  Jens, Dorthe, Tine, Tanja, Majbritt L,  

Majbritt G L 
Afbud:  
Pernille, Nicole 

Suppleanter:  Mai-Britt L  
 

 Emne Referat Ansvarlig 

1.  Godkend referat fra sidst Godkendt Jens 

2.  Gennemgang af opgaver fra sidst  Møde med Sonfor vedr. leje af analysebygningb 
bliver aftalt i uge 32 – Majbritt Lindblad 

 

3.  Økonomi Majbritt Lindblad og Mai-Britt Lakjer er i gang med 
danne sig et økonomisk overblik, og der bliver 
fremadrettet overdraget opgaver fra Kirsten lidt 
efter lidt.  

M&M 

4.  Til og fra personalet Klubhold – Dorthe underviser i august – det 
praktiske finder Dorthe og Tine ud af.  
Økonomien i klubholdene beregner Majbritt 
Lindblad og Mai-Britt Lakjer på, hen over efteråret. 

Fast punkt 

5.  Elevheste Mille er stadig urent gående og dyrlæge kontaktes. 
Max vurderes af Susse. 
Victoria er faldet godt til og virker sød 
Santo har svært ved at falde til i den store flok – det 
har gået fint med at Jack og Santo har gået sammen. 

Fast punkt 

6.  Privat stald Der er pt. 2 ledige bokse i privatstalden 
 
Input fra medlemmerne drøftet 

Fast punkt 

7.  Medlemmer har ordet Bestyrelsen bedes overveje hvordan vi undgår 
Engbrandbæger på den nye mark, når vi laver vores 
eget hø på marken. Evt. bede kommunen om 
dispensation til at sprøjte markerne, evt. et stykke 
på markerne. 
 
En gruppe af opstalderne undrer sig over at 
elevmarker bliver inddraget til privathestene. 
Tendens til at de der råber højst får trumfet deres 
ønsker igennem, ikke kun i forhold til marker, men 
også i mange andre forhold på stedet. 
 
Forslag om at særaftaler kommunikeres bedre ud i 
opstalder gruppen. 
 
Bestyrelsen tager input til efterretning. 
 

Fast punkt 

8.  Halmpiller / Rapspiller – status  Fremover bliver der hjemkøbt rapspiller i bigbags og 
der bliver lavet en løsning til håndtering af pillerne i 
stalden. 
 
Allergiboksene forsætter på træpiller. 

Dorthe 
Jens  
Jan 

9.  Evaluering af sommerferieplan 
 

Det har gået fint – vær obs på skader og få dyrlæge 
til at kigge på det hvis der er tvivl. 
Forslag om at hestene kun bliver tilset en gang om 
dagen. 
Topper skal have grime af. 

Dorthe 

10.  Planlægning af kommende aktiviteter 
• Dressurstævne i august 
• Staldmøde den 25. august 

 
Dressurstævne 
Stævnet i august forventes at blive aflyst, da der er 
for få tilmeldinger. 

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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• Arbejdsdag den 3. september, kl. 9 - 15 
 

Forslag til dagsorden - Staldmøde 
- Jordfolde 
- Status på ridehalbund 
- Status på græsfolde 
- Hjemmeside re-design 
- Opkrævning – ny metode 
- Opfriskning af regler på banen 

 
Arbejdsdag 

- Dorthe er tovholder 
- Mai-Britt Lakjer sørger for grill og kage 

 

11.  Mødding 
• Opfyldning til vandret? 

 
Jens undersøger hvad det vil koste at få fyldt op med 
jord og stabilgrus/knust beton og evt. laver en kant. 
 
Dorthe undersøger hvad det koster at leje en 
rendegraver/minilæsser/vogn der kan bruges til 
formålet. 
 
Tanja laver et opslag på facebook, om at hjælp 
søges. 

 
Jens 

Dorthe 

12.  Ridehal – bund 
• Drøftelse af tilbud 

Vi har fået tilbud på afgravning/afretning + ny bund 
og en ny ekstra kant hele vejen rundt. 
 
Jens undersøger pris fra en anden leverandør – 
tilbagemelding til Majbritt. 

Majbritt GL 

13.  Re-design af hjemmeside Henover efteråret igangsættes et mindre re-design 
af hjemmesiden, for at få flere oplysninger fra 
infohæftet bredt ud på de sider hvor det er relevant. 
Målet er at vi ikke længere har diverse 
opslagsværker, udover hjemmesiden. 

Mai-Britt 
Lakjer 

Majbritt GL 

14.  Punkter til kommende møde Ingen pt.  Fast punkt 

15.  Gennemgang af kalender 6 måneder frem Se kalender på sidste side - gennemgået Fast punkt 

16.  Eventuelt Ingen input  
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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?)  
• Dør i privat stald længst mod venstre kan ikke lukkes og skal repareres 
• Maling af lille toilet  (Tanja) 
• Galge etablering (Jens) 
• Vandslange (Dorthe) 
• Hegn og pæle på ny mark 
• Jordfolde: Udskift ødelagte -hegn og pæle + etablering af vand 
• Klipning af budskads: ved vandet og ed ridesti  
• 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 AFLYST  
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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