
BESTYRELSESMØDE D. 14/9-2021   

 

Internal 

Til stede: Heidi, Karen, Susanne, Michael, Carsten og Per 
 
 
 
Nyt fra formanden    

• Forslag om afholdelse af flere dressurstævner, tages op, men kræver 
at der skabes mere ro i rideskolestald og generelt i området. 

• Vi skal tjekke op på tidsfrist på ledlamper i ridehus via Fonden, Karen 
tager det med. 

• Forslag om at lave et møde med Voltiforeningen, til næste bestyrelses 
møde for at få afstemt forventninger til hinanden. 

 
Nyt fra rideskolen 

• Holdene er fyldt op igen efter sommerferien, med max 6 ryttere 
på hvert hold, så vi har nok rideskoleheste til dem alle. 

• Der er også oprettet et nyt hold Dressur plus, for de øvede elever, 
der gerne vil videre med deres dressur. 

• Rideskole hestene får ugentlig massage samt de er startet op på 
lysbehandling af deres ben, som Mille er udlært i:-)  

 
Nyt fra stævne 

• Næste stævne er d.9-10/10 D-stævne med klubmesterskab, samt 
holdkonkurrence til VM – udtagelsen i Dressur og spring. 

• Michael har bestilt Klubmesterdækkener. 

• Vil prøve at lave VIP arrangement for vores sponsor til November 
stævnet 

• D.30/9 Tager Michael, Heidi og Karen til D4 – møde hos Riders. 
 
Nyt fra stalden 

• Hestene kommer på jordfold fra uge 43, opstalder har indluk til 1. 
november. 

• Erik tjekker hegn og tager skille hegn ned på Dulle og Co. Fold 

• Lamper i privatstald smalgang, skal tjekkes op af Elektriker inden de 
sættes op (Fonden skal kontaktes) 

• Forslag til staldmøde hver anden måned er godkendt og prøves af. 
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Internal 

Nyt fra Sponsoransvarlig 

• Heidi vil prøve at kontakte OK, for muligheden for 
at optjene penge til klubben ved at folk køber OK kort og tanker der. 

 
 
 
Nyt fra materiale ansvarlig 

• Mere lys på udendørs dressur bane, Carsten og Per kigger på 
muligheder for bedre belysning generelt i udendørs arealerne. 

• Rykke for flytningen af tagpladerne udenfor, Per prøverat høre en 
vognmand. 

• Tjekke op på vandingsvogn om mulighed for ny slange, evt. helt ny 
vogn. 

• Nye dæk til vandvogn- banevander samt traktor bør udskiftes snarest 

• Ønske i rideskole stald om håndvask kunne blive sat til, så der kan 
skylles bid osv. Der. 

• Ridehusbunden skal efterses af ekspert og evt. ordnes på anden 
måde og have fyldt det vi har til gode på. 
 

 
Nyt fra kiosken (Vicki var syg) 
  
 
Evt. 
 
 
 
 
 
Nyt møde tirsdag. d. 12. Oktober kl.19 hos Ravn IT med Volti fra kl. 19-20 
 

 


