
Bestyrelsesmøde  
9. juni 2015 
 
 

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

Larsen, Lene Hindkær Vernegaard og Louise Christensen 

 

1. Referater underskrevet for 5. maj og 3. juni. 

 

2. Baner 

Louise kontakter Thorup Nielsen den 10. juni og sætter ham i gang med arbejdet hurtigst muligt. 

Morten har udtrykt forbehold med hensyn til manglende garantistillelse, men bestyrelsen har vedtaget at 

gå videre uden, da vi har gode anbefalinger, og vi har fået henstand uden renter med en del af betalingen 

til marts næste år. Dermed bortfalder behovet for garanti efter den resterende bestyrelses mening, da 

selve arbejdet er relativt hurtigt overstået. 

Ønsket er at få arbejdet færdigt inden rytterlejren, men det vil Louise tale med Thorup Nielsen om, således 

at børnenes sikkerhed tilgodeses optimalt. 

 

3. Modtagelse af nye elever 

 

Kirsten kender en mulig fleksjobber, som kunne få til opgave at modtage nye. Der er for tiden ingen fast 

person til dette, men det løses med hjælp fra forskellige. Der kommer erfaringsmæssigt en del nye efter 

sommerferien, hvor hun ville kunne begynde. 

Det er nødvendigt at få overblik over det nøjagtige antal lønsedler hver måned, da det afgør, hvor mange i 

fleksjob og lignende vi kan få. Blandt andet er der også ønske om at få en til at hjælpe med at holde 

udenomsarealerne. Kirsten checker antal lønsedler.  

 

4. Parter, hjælpere ved fodring, overnattende børn 

Rikke vil gerne overtage ansvaret for parterne pr. 1. august, når Karina stopper. Hun aftaler nærmere med 

personalet, så der bliver større klarhed over retningslinjerne for parter. 

Det går generelt virkelig godt personalemæssigt, men det er dog nødvendigt med en opstramning omkring 

brugen af hjælpere i stalden og en præcisering af, at det stadig er den foderansvarlige, der skal sikre sig, at 



alle heste får det foder og det wrap, de skal have. Dette gælder også ved ud- og indlukning, hvor det også 

især skal præciseres, at de små piger ikke må sættes til at trække de store heste ud og ind. 

Det er dejligt, at børnene kan overnatte i rideklubben, og det giver et godt sammenhold, men der skal være 

bedre opsyn med dem, herunder mere præcise retningslinjer for dette. Blandt andet har nogle af de små 

oplevet at blive henvist af nogle af de store til at sove i sadelrummet i stedet for rytterstuen, og den slags er 

ikke acceptabelt. Alt aftales med den, der har vagten den pågældende weekend, og vedkommende har 

ansvaret for, at det foregår på en ordentlig måde – uden dog at forventes at overvåge børnene hele tiden.  

 

5. Eventuelt 

 

Personalet skal blive bedre til at rydde op efter sig selv i stalden og ridehuset. 

Indkøb af træktov i en skrap farve til personalet, således at de fremover har egne træktov ved ud- og 

indlukning. Når pensionærerne selv henter deres heste, skal de medbringe eget træktov til dette. Det er 

håbet, at det kan løse problemet med forsvundne træktov. 

Rytterlejren er fyldt op. 

Elevhestene skal vænnes til at komme ned på græsset, så de er klar til at komme på døgnfold. Når 

pensionærhestene er kommet ind, kan elevhestene fx komme ud på folden natten over. Det bliver 

nødvendigt at fodre på foldene til sommer, da vi ikke har græs nok. 

Vedligeholdelse af stald var oppe at vende, men det er svært at komme til at kalke, da de fleste 

pensionærer bliver sommeren over med deres heste på stald om natten. 
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