
Bestyrelsesmøde  
5. maj 2015 kl. 19.00 
 
 

Til stede: Jane Neess, Kirsten Korsholm, Rikke Pallesen, Anne Mette Holm Halvorsen, Morten Bundgaard 

Larsen, Lene Hindkær Vernegaard og Louise Christensen  

  
 
1 . Referat fra sidste møde 
 
Referatet godkendt og underskrevet af alle undtagen Asger, da han er på orlov i udlandet. 
 
 
2 . Tilskud fra kommunen til nye baner – herunder hvilken type bane, vi ønsker: Fiberbund eller sandbund ?  
 
Louise præsenterede fordele og ulemper ved de forskellige løsninger, og valget faldt på fiberbund. Vi 
indhenter tilbud på begge, da vi så har oplysningerne, hvis fiber viser sig at være for dyrt. 
 
Louise indhenter tilbud fra Neergaard, Thorup Nielsen, Walber og Gustavsen på følgende: 
 
Drænede baner 
Ridelag udspecificeret 
 Sand, fiber og flis 
Springbane i stenmel 
Dressurhegn 
 
Så hurtigt som muligt, da vi gerne vil prøve at blive klar til stævnet i juni. 
 
3. Strømproblemer ved stævnerne 
 
Der er alt for stor belastning ved stævnerne, og vi har fået et tilbud på kr. 41.225,- plus moms til 
afhjælpning af dette. 
 
Louise prøver at finde en midlertidig løsning, da vi ikke ønsker at bruge for mange penge på det gamle, før 
vi bygger nyt. 
 
4. Vanding af ridehaller / rengøring 
 
Der er støvet i ridehallerne om aftenen, og vi skal have nye dysser. Lene tager fat i Johnny, som måske kan 
skaffe nogle. 
 
Louise skaffer børnekoste til stalden. 
 
Rengøring af toiletter forsøges løst ved at tilbyde praktik til Mette, mulighederne for dette undersøges. 
 
 
5. Stævnet i juni 
 



Jane og Louise går videre med stævnet. 
 
 
6. Ridefys-afdelingen – henvendelse fra trækkere om lønforhøjelse, samt forslag fra rideinstruktør Julie 
 
Trækkerne bevilges kr. 5,- mere i timen, således at de når op på en timeløn på kr. 110,-. 
 
Rideinstruktør – Julie bliver året ud og vil også gerne tage tirsdag, hvis det kommer op at køre. Hun har 
desuden lovet at hjælpe med undervisningen, når beridereleverne tager på skole. 
 
Susanne og Rikke går op til optagelsesprøve på uddannelsen. 
 
Det blev diskuteret at oprette en stilling som ”ponymor” i stedet for de eksterne undervisere. Louise taler 
med Viborg, som har en sådan ponymor, og det bliver sat på dagsordenen til næste møde. 
 
7. Status fra Byggeudvalget 
 
Byggeudvalget er indkaldt til møde den 13. maj. 
 
Det blev besluttet sidst at holde Lokal- og Anlægsfonden ude af kontrakten med Thorkild Sodborg 
Jørgensen, Landbo Limfjord. Ved kontraktforhandling kunne det dog ikke lade sig gøre, og bestyrelsen har 
derfor besluttet alligevel at lade Lokal- og Anlægsfonden indgå i kontrakten. 
 
 
8. Eventuelt 
 
Det blev besluttet at indkalde suppleant Lene Nerstrøm til bestyrelsen i stedet for Asger. 

 

----------------- 

 

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde aftales ved kort møde om banerne, hvilket forventes snarest. 



Jane Neess 

Kirsten Korsholm 

Lene Hindkær Vernegaard 

Rikke Pallesen 

Anne Mette Holm Halvorsen 

Morten Bundgaard Larsen 


