
Bestyrelsesmøde 21.09.2022 

Til stede: René, Emilie, Anita, Malene, Frank og Lise 
 

Ridestævner i oktober 

1. Musikanlæg - Rene og Mikael arbejder på sagen 

2. Køkken - Malene giver status efter sidste tilmelding, når vi ved hvor mange tilmeldte der er. 

Flere har tilkendegivet at de vil hjælpe, men vi skal bruge endnu flere.  

a. Slikautomat – der kommer snart et firma ned og skifter reservedele. 

b. Der skal indkøbes nye stegepander og bradepander.  

3. Betalingskassesystem – Der skal indkøbes en tablet, som kan fungere som kasseapparat. 

 

Elitetilskud status 

Vi mangler fortsat bilag 

 

Vedligeholdelse  

1. Tag - Vand løber ned mellem den nye og den gamle ridehal. 

Bo Frederiksen vil kigge på det den kommende weekend.  

2. Udv. Ridebane - Vi skal have lavet en aftale med et firma der kan renovere den udendørs 

ridebane. 

Emilie indhenter tilbud. 

Vi vil gå efter at få alle banerne så ens som muligt, så de er lettere at vedligeholde.  

 

Prisstigning    

Vi har fokus på de øgede forbrugsudgifter der er for tiden og det vil blive undersøgt om budgettet 

stadig holder.  

Vi vil se på muligheden for at få timere på diverse maskiner, så de ikke står til strøm om natten, samt 

sensor på lys for at nedbringe udgifterne.  

 

Andet 

1. Halplan - Vi mangler stadig tilbagemelding fra nogle af underviserne før denne kan udgives. 

2. Spring - Der går rygter om at springundervisning skal lukkes ned i klubben. Dette er ikke 

korrekt. Der er ingen planer om nogen ændringer som tingene kører lige nu.  

3. Regler – Vi minder igen om at folk skal huske både klubbens og rideforbundets regler.  

Dette gælder blandt andet: 

a. Ingen telefoner under ridning 

b. Husk ridehjelm 

c. Ikke gå med heste i grime i den store ridehal 

Hold gerne hinanden op på at overholde reglerne, men hvis man ikke har modet til dette er 

man velkommen til at bruge bestyrelsen så skal vi gerne rette henvendelse til navngivne 

personer og tage en snak med vedkommende.  



4. Henvendelser til bestyrelsen - Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at skrive en mail hvis 

de har noget de ønsker behandlet i bestyrelsen.  

Det vil sige: Ingen mundtlige henvendelser eller beskeder på Messenger/SMS. 

Dette er for at minimere “sladder” på staldgangen, samt for at alle i bestyrelsen har 

mulighed for at få en fornemmelse af eventuelle problemstillingers reelle omfang.  


	Bestyrelsesmøde 21.09.2022
	Til stede: René, Emilie, Anita, Malene, Frank og Lise


