
Bestyrelsesmøde d. 1. september 2020 

Fremmødte: Susanne, Carsten, Michael, Karen, Vicki og Tania 

Referat fra sidste møde – godkendt. 

1. punkt – Formand 

Volti  Volti spørger efter hvilke datoer de kan søge om stævner i 2021 – Tania svarer 

Lokaler  Lokaler lånes af kommunen til bestyrelsesmøder 

Kasserer Majken ønsker ikke at have lønningerne længere pga. ændringer i 

jobsituation, der tænkes over løsning 

Forespørgsel på leje af ridehus Der er modtaget en forespørgsel på leje af ridehus d. 24/10 – 

Tania vender tilbage 

Barriere Carsten har haft en til at kigge på betonelementer til barrieren, det kunne 

gøres og prisen er rimelig, men inkl. nye træpaneller vil det blive for dyrt. Vi er 

derfor nødt til at få lavet en nødløsning som kan holde et par år. Det 

planlægges til en af de kommende weekender så det er klart inden oktober 

Staldansatte Ny kontrakt med Mille. Arbejdsplan. Wrap skal sorteres så opstaldere skal 

tage fra vogn – dette gældende både i hverdag og weekend 

Naboer Brev fra naboerne 

Skur Kontakt til tømre for at få lavet det sidste på skuret 

Knust beton Karen får skaffet et læs knust beton til veje og huller 

 

2. punkt – Stævne 

Overskud Pænt overskud fra auguststævnet – mangler dog at betale ukendt beløb til 

DRF. 

Hjælperlister for september-stævne er lagt op på Facebook 

 

3. punkt – Rideskolen 

Sæsonstart Der er godt fyldt op, det går godt.  

Måtter til folde Måtter er lagt og stabilgrus er lagt på foldene 

Aktiviteter Heidie får arrangeret en masse aktiviteter på rideskolen – der er god 

tilslutning og opbakning 

Undervisere Der er fra sæsonstart et rigtigt godt hold, som dækker vagterne 

Ny hest Haydee er begyndt at gå med på holdene og opfører sig pænt 

 Der ledes efter endnu en rideskolehest 

Parter Der er parter på alle, pånær én hest, hvilket den forventes at have snart 

Ryttermærkeundervisning Det kunne være godt at få startet op. Der spørges rundt om der 

er nogen som kan og vil holde sådan noget, så teorien kan komme på plads. 

Opsamling af gødning Pølleopsamlingsdag på den store sommerfold. Derefter skal 

folden trækkes med jernplaneren 

 

4. punkt – Stalden   

Opstaldere Der er lidt opsigelser og lidt nye opstaldere. 

Staldmøde Midt af september, hvor der laves foldplan 

Vinterfolde Erik tjekker hegn. Opstaldere går folde igennem for giftige planter 

 

Næste møde: Tirsdag d. 13. oktober 2020, kl. 19.00. 


