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BLR Bestyrelsesmøde - Torsdag den 6. oktober 2022, kl. 18:30 
 
Medlemmer:  Jens, Dorthe, Tine, Tanja, Majbritt L, Pernille Afbud:  

  
Suppleanter:  Mai-Britt L Majbritt G L, Nicole 
 

 Emne Referat Ansvarlig 

1.  Godkend referat fra sidst Godkendt Jens 

2.  Udestående opgaver fra tidligere møder 
 
5. september 

HVAD HVEM STATUS 
Aftale med forsyningen, lejekontrakt Majbritt Lindblad Møde 27. oktober 
Ny telefon til Jan + evt. skift af abonnement Mai-Britt Lakjer Stadig udestående 
Fredagsundervisning, nye tider  Tanja Udført 
Stella, orlov tovholder på fordeling af vagter
  

Tine Igangværende 

Køb af Santo Dorthe Udført 
Opslag om 2 ledige bokse i privatstald Tanja Igangværende 
Præcisering af regler for parter – partkontrakt Tine Skrevet ud på Facebook, 

partkontrakt er opdateret 
Ridebane – tilbud på træværket Majbritt G.L. / Jens Jens undersøger 

 

3.  Økonomi 
Ønske om indkøb:  
Skovle og kost til strigle pladser 

 
 
Byttehandel med fliser – Jens sørger for besked. 

M&M 

4.  Til og fra personalet Efterårsferie drøftet 
 
Besluttet at opfyldning af mødding påbegyndes i uge 42, 
hvor Jan har tid til at arbejde med projeket. Dorthe 
koordinerer med Jan. 
 

Fast punkt 
 

Dorthe 

5.  Elevheste 
• Ormeprøver – hvem? 

Dunja 
Lidt udfordringer med benene af og til. Der skal evt. noget 
massage til.  
 
Fritz og Jack 
Susse holder lidt øje med dem 
 
Victoria 
Døjer med noget allergi 
Tine kontakter tidligere ejer for at høre om der er noget 
historik 
 
Tandraspning: 18. + 20. oktober 
Ormekur: 2. november 
 
Undervisning/Parter i forbindelse med efterårsferie: 
 
• Parterne kan lufte heste i efterårsferien – mandag, 

onsdag og fredag. Kun udendørs eller i legehuset 
 

• Holdundervisning mandag, onsdag og fredag er erstattet 
af ryttermærkeundervisning i rytterstuen. 
 

• Lørdags undervisning er aflyst den 22. oktober 
 
Tine melder ud til undervisere og partryttere 
 

Fast punkt 
 
 
 
 
 
 
 

Tine 
 
 
 
 

Dorthe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tine 
 

6.  Privat stald Ny opkrævning kører godt, og der er taget godt i mod det 
nye indmelder system  - QR kode og link i 
opstaldergruppen. 

Fast punkt 

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 
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Ellers ingen input fra opstalderne. 

7.  Medlemmer har ordet  Ingen input Fast punkt 

8.  Fodring 
• Status på fodring – der har været 

melding om uregelmæssigheder 

Dorthe tager en opfølgende snak med fodervagt. Dorthe 

9.  Status på strøelse 
• Opbevaring fremadrettet 
• Afregning fremadrettet 

 
Træpiller 
Pt. er der kun een hest der er står på træpiller på grund af 
allergigener. På nuværende tidspunkt bruger vi af den 
resterende beholdning af træpiller og det er ikke muligt at 
sætte flere heste på træpiller. 
Når nuværende beholdning er brugt, undersøges mulighed 
for indkøb af nye træpiller, men der tages forbehold for 
prisændringer i forhold til den dagspris der evt. indkøbes 
til.  
 
Afregning for strøelse til opstaldere generelt – 
Træpiller/Rapspiller 
Der er ikke afregnet strøelse i den faktura der er udsendt 
for oktober måned til opstalderne. 
 
I faktura pr. 1. november bliver der heller ikke tilskrevet 
betaling for strøelse - Det betyder, at det der forbruges i 
oktober måned ikke bliver afregnet – I skal dog stadig 
melde forbruget ind i forhold til vores statistik. 
 
Når vi kommer til afregningen pr. 1. december, vil der være 
opkrævning for det der er forbrugt i november. Dermed 
overgår vi til at betale for strøelse efter forbrug. 
 
Jf. ovenstående er det VIGTIGT at alle melder forbrug af 
strøelse ind – gør det med det samme, så det ikke går i 
glemmebogen. 
 
Med denne ændring for opkrævning af betaling for 
strøelse, udgår ”opsparingen”/”Jans sorte bog” / ”de 12 
poser” – kært barn har mange navne. 
 
Man har altså ikke længere noget ”til gode” – til næste 
gang man ønsker at skifte en stor del af sin bund, er det 
”for egen regning” = betaling for det man bruger. 
 
Prisen pr. spand rapspiller er pt. sat til 12 kr. * 
Prisen pr. pose træpiller er pt. sat til 30 kr. * 
 
* med forbehold for prisstigninger – bestyrelsen 
forbeholder sig ret til at prisændre med kort varsel, i 
forhold til den dagspris der fremadrettet indkøbes 
træpiller/rapspiller.  
 

Dorthe 
Mai-Britt L. 

10.  Ridefysioterapien 
• Aftale med ridsfysioterapien om 

hvordan faciliteter bruges og fordeles 
mellem brugerne af rideklubben 

Majbritt er i dialog i forhold aftale om brug af stalden for 
øvrige ryttere/stalder. 
 
 

Majbritt G.L  

11.  Planlægning af kommende aktiviteter 
• Klubstævne, 8. + 9. oktober 

Er der styr på 
højtaler/forstærker/mikrofon? 
Dommertårn til rampe 

 
Dommertårnet fra springbanen kan ikke flyttes til rampen. 
Der opsættes i stedet stilads/tæpper som dommertårn   
 
Højtaler/mikrofon er der styr på til dette stævne. 

Fast punkt 
 

Mai-Britt L 

12.  Punkter til kommende møde Gennemgang af udkast til rammer for udlejning af 
rytterstuen – gennemgang og økonomi/pris 

Fast punkt 



  Side 3 af 5 

 
Gennemgang af prisliste for 2023, herunder opstalder 
priser 
Planlægning af dato for BLR dato i foråret 2023 

13.  Gennemgang af kalender 6 måneder 
frem 

Juletræstænding er flyttet fra den 20. november til 19. 
november. 

Fast punkt 

14.  Eventuelt Partsskabe – er det muligt at leje et skab, trods man ikke er 
opstalder eller har part? Tine undersøger hvormange skabe 
der står tomme, og vi drøfter det på næste møde. 
 

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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