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BLR Bestyrelsesmøde - Torsdag den 1. september 2022, kl. 18:30 
 
Medlemmer:  Jens, Dorthe, Tine, Tanja, Majbritt L, Pernille Afbud:  

  
Suppleanter:  Mai-Britt L, Nicole, Majbritt G L, 

 

 Emne Referat Ansvarlig 

1.  Godkend referat fra sidst Godkendt Jens 

2.  Gennemgang af opgaver fra sidst  Aftale med forsyningen om møde/afklaring om 
fornyelse af lejekontrakt på analysebygning.  
 – Majbritt Lindblad kontakter forsyningen. 

 

3.  Økonomi 
• Afregning undervisere/hjælpere/fodervagter 
• Status pt.  / prioriteringer 

 
Gennemgået 
Det er vigtigt at fakturaer og info om udgifter bliver 
meldt ind til kasserer@broagerlands-rideklub.dk 
eller informeres til Majbritt Lindblad og/eller Mai-
Britt Lakjer 

M&M 

4.  Til og fra personalet Jan har brug for en ny telefon og evt. nyt 
abonnement. Mai-Britt Lakjer undersøger og aftaler 
med Jan. 
 
Amanda har et ønske om at fredagsundervisning 
flyttes en halv time frem, så det fremover starter 
16:00 (opsadling fra 15:30) – Tanja lave en skrivelse 
fra bestyrelsen til forældre om ændringer af tider. 
 
Stella har orlov i oktober/november – Tine er 
tovholder på at fordele vagter. 
 
Efterårsferie – som udgangspunkt er der 
undervisning, med mindre det giver udfordringer i 
forhold til bemanding. Dorthe afklarer. 
 

Fast punkt 

5.  Elevheste 
• Køb af ny hest? Hvad er der budget til? 
• Santo – evt. køb? 

Dunja 
Forfangen når jorden er hård, eller ujævn bund 
 
Cindy 
Sene skade på højre forben, og hun skånes pt. 
 
Victoria 
Har fået nældefeber/soleksem, men er i bedring nu 
 
Santo 
Genforhandling af lejekontrakt, evt. køb, hvis der kan 
nås til enighed om prisen 

Fast punkt 

6.  Privat stald Stadig 2 ledige bokse, der bliver slået op snarest. 
Tanja 

Fast punkt 

7.  Medlemmer har ordet Ønske fra 3 medlemmer om at vi får nye 
kattekillinger. Bestyrelsen har nikket til at der kan 
anskaffes 3 katte killinger – det skal være hankatte. 
Kamilla, Lærke og Therese er tovholder på katte 
projektet.  

Fast punkt 

8.  Vilkår for udlejning af rytterstuen  Pernille skriver et udkast til vilkår for udlejning af 
rytterstuen til private arrangementer for 
medlemmer. 
 

Pernille 
 

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

mailto:kasserer@broagerlands-rideklub.dk
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9.  Regler for parterne 
• Hvad må de og hvad må de ikke? 

Kort drøftelse af hvad der er tilladt på ture? Det er 
vigtigt at rytteren kender hesten, og evt. tale med 
underviser inden tur, hvad der vil være rimeligt. 
 
Bestyrelsen præciserer ”reglerne” i part-kontrakten. 

Tine 

10.  Opbevaring af strøelse 
• Mødding / Legehus / Privatstald? 
• Indkøb af Bigbag stativ 

Der arbejdes videre med en plan for opfyldning af 
møddingen, sådan at rapspillerne kan stå der. 
 
Hvis der ikke er økonomi til at opfylde møddingen er 
2. prioritet, at de kan stå midlertidigt i legehuset. 
 
Sidste mulighed er at pillerne kan blive opbevaret i 
privatstalden. 
 
Dorthe arbejder videre med en udregning. 
 
Der arbejdes også videre med en løsning på 
håndteringen af rapspiller. 

Dorthe 

11.  Planlægning af kommende aktiviteter 
• Arbejdsdag den 3. september, kl. 9 - 15 

 

 
Dorthe har planlagt 

Fast punkt 

12.  Ridehal – bund 
 

Firmaet kan udføre i uge 42, vi mangler at få planlagt 
hvordan den nederste træ barrieren kan fikses. 
Majbritt og Jens arbejder videre med at få et tilbud 
på træværket. 

Majbritt GL 

13.  Punkter til kommende møde Tanja vil lave en præsentation af ungdomsudvalgets 
arbejde 

Fast punkt 

14.  Gennemgang af kalender 6 måneder frem Kalender gennemgået og opdateret, se næste side  Fast punkt 

15.  Eventuelt Intet Fast punkt 
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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  
Søndag 18. september Dressur undervisning v/David Amager  

OKTOBER 
Lørdag + Søndag 8. + 9. oktober Klubstævne  
Fredag 14. oktober Filmaften for børn/unge nærmere info følger  

NOVEMBER 
Lørdag 19. november Juleklip  
Søndag 20. november Juletræstænding  

DECEMBER 
Fra 24. december - Juleferie ÷ undervisning   

÷ ud/ind privat heste 
JANUAR 

 2. januar Første undervisning efter juleferie   
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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 ved 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 

•  

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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