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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  29 04 2008 Hos Henriette  

Til stede:  Anders Lund, Kim Kiilerich, Karen Tang, Helena Alex, Rikke Mahaffy, Henriette 
Knudsen og Kirsten Dam   

Referent: Kirsten Dam   

Dagsorden:  
1. Godkendelse af referater. 
2. Gennemgang af løbende sager.  
3. Landsstævne 
4. Sommerferie: Ferieplan personale 

Vagtplan øvrige 
Fællesfold 

5. Udtagelse til hold. 
6. Rengøring. 
7. Elevheste 
8. Handicapridning 
9. Økonomi 
10. Personale. 
11. Meddelelser fra udvalg. 
12. Hjemmesiden 
13. Eventuelt 
14. Næste møde.    

Ad.1 Referat godkendt.  

Ad. 2 Der har været kontrol i cafeteriet, vi har fået en super smily.  

Ad. 3 Der er endnu ikke fundet en ansvarlig til landsstævnet, der finder sted weekenden uge 
42. Der er heldigvis en del kompetente hjælpere..   

Ad. 4 Karel holder ferie i uge 28-29. I disse uger skal lukkevagten fordeles på frivillige, ikke 
nødvendigvis bestyrelsen.  
Jesper holder ferie uge 31 og Jeanet i uge 33.  
Der vil være fællesfold lige som sidste år. Der kommer opslag.  
Der er ferie i rideskolen hele juli. 
Rideskolehestene skal have minimum 14 dages fri og derefter startes langsomt op 
igen.  

Ad. 5 Vedr. udtagelse til forskellige konkurrencer: Det pointeres at det er ridelærerne som 
udtager og melder bruttohold 

 

ingen andre!  
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Ad. 6 Rengøring sortere under Karels ansvarsområde. Alle er dog velkomne til at give en 
hånd med, specielt toiletterne kræver hyppig rengøring .  

Ad 7. Der kommer to kategori 2 ponnier på prøve i elevskolen. De er selvfølgelig 
vaccineret. Grunden til at der ikke kommer kat. 3 ponnier ( pippistørrelse ) er at de 
små ponnier ofte er meget selvstændige og faktisk ret svære for nybegyndere.   

Der arbejdes stadig på et salg af Nellie, den skal fortsætte med at gå elevskolen.  
Der arbejdes på et salg af Jonas  
De personer som rider torsdag i dette kvartal rammer desværre ind i en del helligdage, 
vi vil prøve at erstatte med evt. en ridetur i skoven eller lign. Alle helligdage kan 
desværre ikke erstattes med nye ridetimer. Der er mulighed for at leje en hest (50kr) i 
en del af ferie (ikke sommerferien) og helligdagene. Kontakt Rikke Mahaffy for 
nærmere information.   

Marianne og Margit holder møde for at koordinere hold. Det er vigtigt at få de ryttere 
som er klar til at gå fra trækkerholdet videre. Der er pt. venteliste til trækkerhold.  

Det skal pointeres at på grund af sikkerhed og for at størstedelen af eleverne får det 
bedste udbytte af rideundervisningen er det ridelæren som bestemmer. Såfremt eleven 
ikke er i stand til at modtage undervisningen på behørig vis kan ridelæreren bede 
eleven om at forlade ridehuset. Er problemet et gentagende problem må ridelæren 
efter advarsel fjerne eleven fra holdet.  

Ad 8. Der er ikke kapacitet til at opstarte ridefysioterapi.   

Ad 9. Gennemgang af økonomi.  

Ad 10. Karel er fortsat sygemeldt..  

Ad. 11 Aktivitetsudvalget: Kommunestævnet er ved at være på plads. Christina og Dorrit står 
som de primære ansvarlige. Dommere og banebyggere er på plads. Der mangler stadig 
en del hjælpere. Kontakt aktivitets udvalget hvis du har lyst til at hjælpe. Der er 
opgaver nok til alle!    

Ridelejr er planlagt, der er opslag i det lille ridehus og listerne er allerede godt fyldte.   

Cafeterieudvalget

 

pointerer at der ikke er adgang med beskidte støvler i køkkenet.  
Såfremt at der er brug for drikkevarer eller lign. ved møder skal man skrive en seddel. 
Der skal stå hvad der er taget, hvor meget, hvornår, til hvilke formål og af hvem. Hvis 
dette glemmes kan der komme regnskabsproblemer med for stort svind, det kan koste 
os moms.   

Teknik: En dressurbane er klar (kravlegården). 1 mere meldes klar til 
kommunestævnet incl. en springbane. 
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Udvalget mangler kommentarer om banernes beskaffenhed.   

Ad. 12 Kører som den skal.  

Ad. 13 1: Der er klaget over der longeres i det store ridehus, dette er ikke tilladt     
efter reglementet.   

2: Springning er flyttet udendørs medmindre at banen er blevet for glat 
efter for meget regn. Der må ikke køres med bil op til banerne.   

3: Reglementet skal efterses til næste møde.     

Ad. 14 Næste møde i cafeteriet/mødelokalet onsdag den 21/5 2008                               
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