
Referat af bestyrelsesmøde 12.05.09 
 
Fraværende: Birgitte Madsen, Mariann Thorup, Pia Kristiansen 

Dagsorden  1. Godkendelse af referat 
 2. Opfølgning fra sidste møde 
 3. Økonomi 
 4. Rytterlejr 
 5. Halm / Træpiller 
 6. Elevskolen/heste 
 7. Medlemsmøde 
 8. Christians punkter 
 9. Næste møde 
 10 Evt.  
 

1. Punktet udskudt til næste gang 
 

2. Ingen emner. 
 

3. Punktet udskudt til næste gang, hvor vi skal have et detaljeret regnskab, således at vi ved, 
hvor vi står. Økonomien er meget anstrengt trods nyligt tilskud fra kommunen. 

 
4. Rytterlejr 2009: fra den 28.juni kl. 18.00 til den 1. juli kl. 18.00. Birgitte indkalder 

Juniorudvalg.  
 

5. Halm / Træpiller: Vi overvejer at gå over til træpiller, som vi har testet igennem nogle 
måneder på udvalgte heste. Der er følgende fordele: bedre økonomi – ikke så anstrengende 
for personalet – ingen sur stråle - arbejdsvenligt – ingen støvproblemer og sporer - 
skridsikker i boksen – daglig rengøring af hver boks medfører mere personalekontakt med 
hesten – vil give bedre økonomi mht. til mødding. Ved overgang til træpiller vil der 
naturligvis stadigvæk blive givet både hø og halm, da hestene jo skal have adgang til 
stråfoder hele tiden. 

 
6. Elevskolen/heste: Overforbrug af elevheste SKAL undgås. Dette tages op på næste 

undervisermøde. Måske vil en mindre omlægning af elevhold i dressur være nødvendig på 
springdagen. Vil i så fald finde sted efter sommerferien i forbindelse med ny start. Der 
ligger fine gamacher til spring elevheste og ponyer, som bør tages i brug. Ny hest gik 
desværre ikke helt i gennem dyrlægen. Den har balleforskydning. Kan måske rettes med 
smedens hjælp med tiden. Christian har talt med køber. Vi har besluttet at give et meget 
billigt bud på hesten. Den er sød og meget vellidt, har allerede en halvpart, og hvis prisen er 
derefter, vælger vi måske at beholde den. Sadelcheck – Christian checker p.t. alle sadler, 
også dem i kælderen. Halvparter – Jane har styr på halvparter. Der mangler kun at blive 
lavet 1 kontrakt. Nikki er ledig som halvpart. 

 
7. Medlemsmøde for alle mandag den 25.05 kl. 19.00 

 
• Punkter: 

a. Nyt foder 



b. Træpiller 
c. Omgangstonen 
d. Rytterlejr 

 
8. Christians punkter – ingenting 

 
9. Næste møde: Forslag tirsdag d. 9. juni. 

 
10. Forslag fra bestyrelsen: 
• Fast punkt på dagsordenen skal være evt. ansøgning til Venneforeningen (for at undgå at 

rideklubben kommer til at ”søge for sent”) bør punktet diskuteres ved hvert 
bestyrelsesmøde. 

• Sommerferie:  
a. Sidste undervisningsdag  25. juni 
b. Første undervisningsdag 03. august 

 

Referent  
Jane Neess 
14.05.09 
 


