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Referat fra bestyrelsesmøde  
den 10. december 2014 kl. 17.30 – 21.00  
 

Deltagere: Søren Mortensen, Rikke Mahaffy, Lars Mau, Svend Erik Nielsen, Bitten Kjærgaard,  
Heidi Høgdall, Birgitte Vind 
 
 
 
Referat 
01: Godkendelse af referat 
Referat godkendt. 
 
02: Økonomi  
Punktet udsat til næste møde. 
 
03: Budget 2015 
Punktet behandles på et møde i det nye år. 
 
04: Løbende sager  

- Stalden 
- Elevskole 
- Ansatte 

 
Stalden: 
Positivt at der stadig er venteliste. 

 

Vedr. bunde: 

Det er af uransagelige årsager meget svært for nogle at forstå og efterleve de forskrifter, der er 

klargjorte for brug af hallerne i forhold til opsamling af klatter, udglatning af huller osv. 

Derfor ser vi os nødsagede til at stramme reglerne herom.  

Fra 1/2-2015 vil det være som flg.: 1. gang udløser en kraftig løftet pegefinger, flg. gange 

bødeforlæg. Nærmere info herom følger. 

Ligeledes skal det indskærpes for vore undervisere, at de er medansvarlige for at minde deres 

ryttere om at rydde op efter sig. 

 

Hø: 

Vores høleverandør er desværre på tragisk vis afgået ved døden. Vi arbejder på at finde en ny 

løsning. 
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Elevskolen: 

Efter ønske fra Alis arbejder vi på nye muligheder i Elevskolen. 

 

Ansatte: 

Det skal pointeres, at alle som springer skal være tilmeldt et hold og, at der ikke kan praktiseres 

eneundervisning. Derudover skal tidplanen holdes bedre og forældre til børn, som er færdige med at 

springe skal ikke være på banen. 

 

Det er blevet pointeret, at springene fra brug tirsdag skal samles ét sted, når de er færdige med at 

ride. 

 
05: Træpiller 
Vi har udarbejdet konditioner. 

De enkelte punkter blev diskuteret og tilrettet, og vi vil først i det nye år offentliggøre 

konditionerne. 

Der skal holdes et infomøde for opstalderne, hvor der er mulighed for at se, hvordan boksen passes. 

Det er Peter som skal stå for dette. 

 
06: Eventuelt  
Kaffeautomaten skal stå i gangen ved sekretariatet, hvor der er mulighed for at koble til vand og el. 

 

Vi mangler stadigvæk plader til de sidste stævnebokse.  

 

Det skal håndhæves, at pladsen foran ridehallen kun er til af- og pålæsning. Det skal siges til de 

pågældende, når det opdages af sikkerhedsmæssige årsager. 

 

Vi har været i dialog med Rideforbundet ang. certificeringer. Vi har udarbejdet udkast til 

Organisations-, Sikkerheds- og Opstaldningscertificeringer, og disse forventes endelige start 2015. 

 
07: Næste møde 
20. januar 2015 kl. 17.30 

 
 


