Referat bestyrelsesmøde REB den 11. december 2019
Deltagere: Connie, Anni, Lisa, Heidi, Lone (REF)
Fraværende: Mette
1. Meddelelser fra Formanden
Julie Frederiksen starter i praktik på REB torsdag den 12. dec. Forløbeligt arbejder Julie 3 eftermiddage om
ugen, hvor hun lukker ind og fodrer sammen med Malene. Når Julie og Malene aftaler det, kan det lige så
stille udvides til flere timer/dage. Der er aftale om opfølgning med kommunen midt i januar. Aftalen om
praktik løber som udgangspunkt i 13 uger. Lone orienterer opstalderene på facebook (er gjort).
Henvendelse fra Hoves – en hesteplatform, hvor man kan søge rytter/parter. Lone laver opslag om det på
Facebook.
2. Status på daglig leder
Staldvagterne er fortsat delt imellem Malene og Sanne. Fra 1. jan 2020 forventer vi, at Malene bliver ansat
fuldtid som staldansvarlig. Heidi har lavet udkast til ansættelseskontrakt, der sendes til Malene snarest (er
gjort).
Falki (rideterapi-hest – ejet af Christina) har været syg og derfor stået i boks. Han er blevet passet af
staldpersonale. Da der er fuld stald, vil der næppe være tid til at passe syge privatheste fremover, så vi skal
have lavet en aftale med Christina om, hvordan vi klarer det (og krydser fingere for at vi ikke får syge heste).
Christina har selv været syg, men fremover vil der under alle omstændigheder være behov for tydeligere
retningslinjer for bl.a. hvad en syg hest skal have at spise, om den må lukkes på fold osv.
Vi kommer til at mangle weekendvagter fra 1. jan 2020 – Lone laver opslag på Facebook (er gjort).
3. Elevskolen
Vi har lånt Bob som ny elevhest. Det ser ud til at han fungerer godt. Vi mangler stadig flere elevheste og der
er fortsat venteliste i elevskolen. Det er et problem at få tid til at køre ud og prøve potentielle elevheste, så vi
afventer stadig.
Laura Mikkelsen har tilbudt at hjælpe med undervisning. Vi mangler ikke undervisere i øjeblikket, men Laura
kan evt. træde til ved sygdom mv.
4. Årshjulet
Vi har modtaget landbrugsstøtte.
Nytårssikring. Mon Anette som sædvanlig vil tjekke stalden lige efter midnat? Lone spørger Anette – ellers
skal vi have fundet en anden (er gjort). Staldvagt sætter lys i stald og udeboks og lukker for lågerne i
udeboksene. Musik i stalden.
5. Indkomne mails, klager osv. fra medlemmerne
På baggrund af mail fra opstalder har vi besluttet som forsøgsordning at tillade løse hunde i stalden - under
forudsætning af at man er alene i stalden. Hvis der kommer en mere skal man spørge om det er i orden –
kommer der flere i stalden skal hunden tages i snor. Lone orienterer på Facebook (er gjort).
Der har været udtrykt bekymring for Keepers velfærd, da han øjensynligt stresser op - særligt hvis han
mangler foder. Det forplanter sig til nabohestene. Der er forslag om at give ham slowfeeder eller/og flytte
ham til udeboks. Heidi/Lone snakker med ejerne (Keeper er nu flyttet hjem).
6. Rapport fra udvalgene
a. Økonomien er i plus. Lige nu ser det ud til at vi får et overskud for 2019 på mere end 100.000 kr. Der
blev fra bestyrelsens side udtrykt stor anerkendelse af kassererens arbejde.
b. Etablissementsudvalget: Der skal laves hegn på foldene – der er mange knækkede stolper. Anni
snakker med etablissementsudvalget om der mangler materialer (hegnsstopler, tråd, klokker). Lone
laver opslag på Facebook (er gjort). Skal vi isolere vandet i væggen i ”Krybben”, så vi ikkebehøver al
slukke for vandet, når frosten kommer?

Mette Langley har forslået at vi skifter alle staldskabene ud til faste skabe. Hun har tilbudt at hjælpe
med at finde priser.
Lampe til elevhestefolde: Anni/Palle er på sagen – lampen vi skal bruge er i restordre.
c. Juniorudvalg: Har lavet juleklip og ”nisser”. Ingen planlagte arrangementer.
d. Stævneudvalg. Der er lavet forslag til 2 D stævner – juni og september.
7. Evt.
Inden næste møde beder Lone om at dem, der er på valg ved næste generalforsamling, tager stilling til om
de genopstiller.
Der blev spurgt til hvor meget parterne må ride i juleferien: De må ride 3 gange om ugen.
Flere med halkort har spurgt om de kan blive medlem af opstalder facebook siden, da der ofte er vigtig
information. Bl.a. vedr. hvornår der er springning. Heidi har listen og giver adgang.

Referat bestyrelsesmøde onsdag d. 13/11 kl. 19.00
Tilstede: Lone, Heidi, Lisa, Anni, Connie og Mette
1. Meddelelser fra formanden (Lone)
- henvendelse fra Kommunen vedr. praktikant
Der har været taget kontakt til klubben vedrørende en fritidsjobber fra Aalborg Kommune og en praktikant
fra Rebild Kommune. Vi har i bestyrelsen drøftet, hvad vi kan tilbyde pt. med vores aktuelle staldmedhjælper
situation. Vi er kommet frem til, at praktikanten fra Rebild Kommune starter hos os snarest 3 gange om ugen
i følge med Malene. Vi har talt med Rebild Kommune, som stiller krav om, at vi kun har en praktikant ad
gangen, da vedkommende skal have mulighed for at følge en ansat i det daglige. Lone har kontakt med
Rebild Kommune vedrørende praktikanten.
- Fordeling af opgaver i bestyrelsen
Der har været et stort arbejdspres på bestyrelsen det seneste stykke tid, hvorfor vi talte om, hvor vidt vi
bedst hjælper hinanden samt hvilke opgaver vi kan uddelegere til opstaldere og undervisere med reference
til bestyrelsen. Det er vi alle enige om er den mest hensigtsmæssige beslutning. Der er taget over på
stævne-opgaver og elevskolecup, hvilket giver plads og ro til andre opgaver.
- evaluering af staldmøde ud fra referatet og er der aktuelle punkter pt.
Det var et rigtig fint og konstruktivt møde (se referat)
2. Status på daglig leder/staldpersonale situationen, har vi styr på driften?
Hvad gør vi fremadrettet med staldpigesituationen?
Der arbejdes på at Malene fastansættes pr. 1.januar 2020. Frem til da drager vi stor nytte af, at Malene,
Sanne og Klaus hjælper hinanden med dagligdagens staldarbejde, baner, bestilling af hø/wrap mm. Ligeledes
køre Palle vand ud på foldene en gang om ugen, hvilket afhænger af, hvornår der mangler vand og
hvornår det passer ind. (Anni melder ud på FB, så opstalderne har mulighed for at gøre vandbaljer rene.
a. Elevskolen
Opdatering på elevskolen, fungerer denne optimalt? (Mette og Connie) Elevskoleheste?
Som vi også talte om på staldmødet er vores største udfordring pt. at vi mangler nye elevheste helst en lille
hest og en 2’er pony. Connie har kontakt med hestehandler Per Thybo, så vi håber snart at få en ny
hest/pony. Der er venteliste til elevskolen, hvilket er et positivt problem, som vi snarest håber at løse. Vi har
lånt en islænder John John, som er super sød og dygtig. Vores dygtige underviser hjælper vores elever og
samarbejder godt. Tanja underviser mandag og torsdag. Connie underviser begynderhold tirsdag, Malene
underviser de letøvede og Klaus underviser tanteholdet tirsdag aften. Onsdag underviser Tina.
Vi har fået tilbudt udstyr fra opstalder, hvor vi bliver enige om, hvad vi mangler og Mette kontakter hende
vedrørende vores behov. Vi undersøger tillige om det er muligt at købe brugt dommertårn og springmateriel.
3. Årshjulet
Juleoptog bliver d. 14. eller 15. december. Lone tager kontakt til Mette L. også vedrørende polititilladelse.
Generalforsamling fastsættes til afholdelse 4. marts 2020 klokken 17.45 med vandrepokal overrækkelse og
fællesspisning. Klokken 19.00 begynder generalforsamlingen. (Heidi og Mette er på valg)
Frostsikring af cafeteriet
4. Bearbejdning af indkomne mails, klager osv. fra medlemmer.
Ingen indkomne.
5. Rapport fra udvalgene:
a. Forretningsudvalg herunder økonomi og kontrakter ved Heidi
Økonomien ser rigtig fin ud, som også gennemgået på staldmødet har vi igen et fint overskud. Vi er meget
glade for den måde, som Heidi håndterer opgaverne på.

b. Stævneudvalg (Heidi)
Har vi styr på næstkommende periode med elevskolecup og stævne?
Heidi, Tanja og forældrene til passerparterne har godt styr på afviklingen af cuppen. Der er 3 klubber, som
deltager med 1 hold hver bestående af 4 ryttere og det er vedtaget, at de alle placeres. Til stævnet vil
elevryttere blive placeret med 1. og 2. plads, som svarer til det antal, som starter klassen. Samtidig har vi
bestemt at alle, som deltager i denne klasse får en rosette og en lille gave til hesten.
c. Juniorudvalg (Anni)
Der er planlagt klippe-klister dag d. 24. november, hvor der også meldes til nissevenner. Anaya er blevet nyt
medlem af udvalget.
d. Etablissement Udvalg (Anni)
Evaluering af arbejdsdag og hvilke hængepartier har vi?
Tilbud på plader til boksene bliver gennemgået. Der er indhentet et tilbud på de plader, som skal udskiftes,
hvilket vi skal se nærmere på. Det er vores holdning, at det altid står udvalget frit for at indhente tilbud på
aktuelle opgaver og give dem til Anni, som så tager det med i bestyrelsen, således vi kan få opgaverne
udbedret. Vi sætter stor pris på, at der er opstaldere tager ansvar og del i de opgaver, som skal løses af
praktisk karakter. Der er lavet en prioriteret liste med arbejdsopgaver, som skal udbedres, hvilket
Anni tager hånd om på næste møde i udvalget.
6. Eventuelt

Referat bestyrelsesmøde REB den 16. oktober 2019
Deltagere: Connie, Annie, Lisa, Heidi, Lone
Fraværende: Mette
8. Meddelelser fra Formanden
Ny arbejdsplan for Julie med hjælp fra Mikkel. Det er ikke lykkedes os at finde en app, der kan bruges, så vi
fortsætter med skemaet. Skemaet bliver hængt op i stalden (Lone) efter ønske fra Julie. Julie er generelt
opfordret til at være mere aktiv med info på Facebook, særligt hvis der er betydende afvigelser fra planen og
det ser ud til at gå godt.
Julie har organiseret at ponyen Julie bliver tjekket af dyrlæge den 24. oktober og kan komme hjem
umiddelbart derefter. Lone giver Iben besked. Dyrlægen tjekker samtidig fodertilstand af elevhestene.
Vi deltog med 10 mand til Ren Natur Rebild Kommune søndag. Indtægt på 3.000 kr. til ny elevhest.
Vi har overtaget lydudstyret (til stævner) fra Henning. Det har været i gang til sidste stævne, hvor Rune hjalp
med at sætte det op og Sophia holdt styr på musikken i løbet af dagen.
9. Status på daglig leder
Info fra Julie flyttet til næste møde.
10. Elevskolen
Connie har bemærket at Litli er blevet mindre omkring maven. Har han tabt sig yderligere eller er han bare
mindre oppustet? Skal han på stald om natten til vinter? Lone snakker med Christina D., der kender Litli godt
(Er gjort – Christina vil tjekke ham. Hvis han har tabt sig, kan det være en ide at holde ham på stald om
natten til vinter).
Falki kan bruges i elevundervisningen igen.
Der er 3 nye elever på venteliste. Connie finder plads til den ene på et begynderhold.
Christina D. undersøger muligheden for at finde nye elevhest blandt ikke-tøltende-islændere. Hvis det ikke
lykkes, skal vi evt. spørger Kurt Thybo, der ofte har heste, der kan bruges som elevheste, til salg.
Der kan være problemer for de yngste elever med at forstå Sonni (Norsk). Connie snakker med hende om at
overtage det yngste hold.
Forespørgsel vedr. skolearrangement (trækture): Heidi spørger til om det kan lade sig gøre at afholde det en
weekend, da det kan være svært at finde hjælp på hverdage. Betaling 400-500 kr.?
11. Årshjulet
Gødningsprøver er taget. Der er ansøgt lokaletilskud. Tilpasning af fodring før vinteren – opfordring til
opstaldere.
12. Indkomne mails, klager osv. fra medlemmerne
Bestyrelse har modtaget en mail med spørgsmål fra Sanne Fredsgård. Mailen blev gennemgået og det blev
aftalt at Lone besvarer den. (Er gjort).
13. Rapport fra udvalgene
e. Økonomi. Heidi gennemgik 3. kvartalsregnskab og revideret budget 2019. Bliver fremlagt på næste
staldmøde. Det ser fint ud – faktisk så godt at vi ikke behøver at låne penge til den nye dressurbane
fra Ridecenteret. Skal vi se på muligheden for at indkøbe slowfeedere til alle bokse? Det kan være
en besparelse på længere sigt. Nogle heste/ponyer kan dog ikke administrere det. Vi mangler at
supplere det udendørs dressurhegn, så vi har to 20x60 baner. Skulle vi indkøbe sæt ens dressur- og
springunderlag med REB logoer man kan låne til stævner? Særligt ved holddeltagelse vil det se flot
ud. Vi skal tjekke reglementerne før vi trykker noget på underlag.

f.

Næste staldmøde: 2. nov. Kl. 15. Lone informerer på Facebook. Punkter på mødet: Kvartalsregnskab,
staldregler (bl.a. løse hunde, reparation af eget hegn, hegn der for hindrer at man kan ride på
udendørsarealerne, brug af cafeteriet, medlemmer af stævneudvalg + andet opstaldere ønsker at
snakke om).
g. Etablissementsudvalget: Vand til udebokse er isoleret, så nu håber vi, at det ikke fryser til vinter. Der
er spurgt på pris for grus til indkørsel og ved udeboksene. Plader i bokse – Thorkild vil gerne hjælpe,
men det er svært at finde dage, hvor vi har tid. Skal vi meddele opstaldere at de selv må gå i gang
sammen med ”naboen”(staldmødet?). Etablissementsudvalget må gerne være forudseende – er der
noget vi kan se vi kommer til at mangle, så vi kan få det budgetlagt.
h. Juniorudvalg: Afholdt pudsedag før stævnet. Ser på kommende arrangementer.
i. Stævneudvalg. Elevskolecup: Tanja er kontaktperson sammen med en elevforælder. Vi skal afholde
stævnet den 14. november, hvor ridehuset vil være lukket fra kl. 17.00. Islænderstævne: De
administrerer selv cafeteriet – til gengæld får vi 5.000 kr. for arrangementet. Heidi er de facto den
eneste (aktive) i stævneudvalget lige nu. Det skal ændres ellers stopper vi med at afholde stævner.
Punkt på staldmøde.
14. Evt.
Der er meget mørkt bag maskinhuset, når elevheste skal sættes på fold. Kan vi sætte et ekstra lys op på
hjørnet/siden af maskinhuset? Annie undersøger.
Skal vi have en Kaffe/Kakao automat ? Den er for dyr, skal rengøre/fyldes op mv. Bedre at have instant +
kakaopulver og få undervisere til at opfordre forældre til at benytte det.
Skal vi have en staldfest/julefrokost? Anette er på opgaven
Ref. Lone

Referat bestyrelsesmøde onsdag d. 11/9 kl. 19.00
Tilstede: Lone, Lisa, Heidi, Connie og Mette
Fraværende: Julie og Anni
1. Meddelelser fra formanden
Der afholdes et arrangement under temaet “frivillig fredag” d. 27. september 2019, hvor frivillige i foreninger
kan deltage.
Vi har stadig brug for, at der er en ny mand/kvinde, der kan overtage opstillingen af lydanlægget til vores
stævner fremadrettet. Henning har lovet at tage opgaven en sidste gang til vores klubmesterskab d. 6.
oktober 2019, hvilket vi sætter stor pris på. Allerede i uge 46 skal vi afvikle stævne igen og her har vi
akut brug for hjælp.
Der fortælles om elevskolecup, hvor der skal bruges 4 elevryttere (2 ryttere rider LD og 2 rider LC), som har
lyst til at starte stævner i dressur på elevskoleponyer, som de tilmeldte klubber stiller til rådighed. Vi ser det
som en god mulighed og vil gennem vil gennem vores undervisere se, om der er opbakning fra elevryttere og
deres forældre til deltagelsen. Tilmeldingsfrist 23. september 2019.
Under projektet “ren natur” har vi fået tildelt en rute i Bælum, hvor vi skal samle affald og tjener 3000kr til
klubben. Mette Langley planlægger turen og melder datoen ud.
Dansk rideforbund breddeprojekt handler om hjælpere, der kommer i vores klub 2-3 gange og arrangerer
ponygames mm., som sjovt arrangement for elevskoleryttere. Lone undersøger dato for tilmelding og
afvikling.
Mentaltræner Anja kontaktes vedrørende besøg på REB og Lone undersøger om det er muligt at finde en
dato i januar.
Julearrangement med julemanden og Marijke foregår 30. november kl. 12.00 og juleoptog er d. 14. eller 15.
december 2019.
2. Status på daglig leder/staldpersonale situationen, har vi styr på driften? Hvordan går det i dagligdagen?
Vores praktikant stoppede som aftalt ved udgangen af august måned. Lone har lavet udtalelse til Tesgay.
Elevhestene er delt op i løsdriften, således Marajke og Litli går på folden længst til højre, da de skal have
ekstra wrap og de øvrige elevheste får frøgræs. De har alle fået ordnet tænder og sundhedsundersøgelse.
a. Elevskolen
Der er stor tilslutning til vores elevskole, hvilket er yderst positivt og der kommer stadig flere nye elever, som
såvel starter på hold og tilbydes prøvetimer. Vi har nogle super dygtige undervisere, der sammen tilbyder
kvalificeret undervisning i vores elevskole. Vi har netop ansat ny underviser, Kristine, på tirsdagsholdet, Klaus
har tanteholdet tirsdag aften, Tanja har mandag og torsdag holdene samt Tina har onsdagsholdet.
Balloo skal have ny part, da hans nuværende part stopper, men Connie adspørger ny potentiel part.
Lige nu er vi udfordret på at have nok ponyer, da vores lånepony, Julie, står skadet, Falki er i samme
situation, men vi får lov til at låne Idol og er i gang med at finde en ny pony.
Vi skal have undersøgt muligheden for lys ved folden indtil Marijke og Litli.
Opdatering på elevskolen, fungerer denne optimalt?
3. Årshjulet
4. Bearbejdning af indkomne mails, klager osv. fra medlemmer.
Vi har fået en forespørgsel på polterabend arrangement, hvor 7 mænd skulle ride, men det vil vi pænt “takke
nej” til.
5. Rapport fra udvalgene:
a. Forretningsudvalg herunder økonomi og kontrakter ved Heidi
Økonomien ser fornuftig ud og der kommer stadig nye opstaldere. Mobile Pay er nu en realitet og der
tillægges et gebyr på 1 kr per overførsel.
b. Stævneudvalg
Der er lavet program for indvielsen og hængt tilmeldingssedler op i stalden. Dommere er bestilt og ligeledes
rosetter. Cafeteriet holder naturligvis også åbent. Mette aftaler med Tanja, hvordan opvisningen med
deltagelse af elevrytterne skal foregå.

c. Juniorudvalg
Pudsedag ønskes inden stævnet
d. Etablissement Udvalg
Arbejdsdag 28. september 2019, hvor vi ønsker en gennemgang af maskiner og tilbehør. Hvad kan vi selv
ordne og hvad skal vi have hjælp til? Fjerne spindelvæv.
Den overskydende granit fordeles foran udeboksene.
Vi har fået anbefalet at skrabe underlaget foran stalden/porten væk og fordele knust granit i stedet, da det
skulle holde mere tørt. Heidi undersøger det økonomiske aspekt.
Lisa har talt med Niels Jørgen vedrørende vandingsanlægget i ridehallen. Det er et stort arbejde at holde det
klar til brug, da dyserne skal renses for edderkoppespind og han anbefaler at tænde 2 rækker af gangen, da
det hurtigt kommer til at dryppe og derpå laver små huller i banen.
6. Eventuelt
Lisa undersøger og køber ny dækkenholder til udeboksene.

Bestyrelsesmøde onsdag d. 7. august 2019
Tilstede: Lone, Heidi, Anni, Connie, Julie (punkt 1 og 2) og Mette
Fraværende: Lisa og Rikke
1. Meddelelser fra formanden
Vi har ansøgt, om en rute “ren natur”, hvor vi kan tjene 5000kr på at samle affald. Mette Langley er
kontaktperson og vi står på venteliste, hvis der bliver plads.
Træneruddannelsen med eksamen var en succes, hvilket vi har fået tilbagemelding på fra lærerne. De var
rigtig glade for vores omgivelser samt positive overfor såvel deltagerne som stemningen i klubben. Tillige får
vi en god markedsføring af REB.
Vi var i dialog omkring, hvor vidt et nyhedsbrev er et alternativ til beskederne til beskederne på FB. Vi blev
enige om, at det stadig fungerer godt med beskederne på FB, da det er en hurtig og let måde, at få
orienteringer ud til opstalderne.
2. Status på daglig leder/staldpersonale situationen, har vi styr på driften?
Julie har idag taget imod Sargay (praktikant fra Kommunen), hvilket forløb godt. Julie har en god
fornemmelse og han vil gerne arbejde og tager selv initiativ til arbejdsopgaver samtidig med, at han er glad.
Julie synes, at det er en god idé at afholde korte sparringsmøder fredag formiddag med Mikkel Dissing
Søndergaard og Sargay (Lone aftaler det videre forløb med Mikkel).
Der er den seneste tid kommet flere opstaldere på REB, men endnu ikke fuld stald, så vi talte om, at Julie har
tid i overskud og derfor også har tid til at lave opgaver fra listen på tavlen. Første punkt er 1 times arbejde
dagligt sammen med Sargay, hvor der fjernes brandbæger på foldene.
Julie er i gang med at udarbejde og strukturere dagene med de arbejdsopgaver, som skal udføres, således
det passer bedst ind i hendes arbejdstid. *Oversigten hænges op på opslagstavlen, således opstalderne kan
se, hvornår der køres f.eks. køres vand ud og dermed tid til selv at klargøre vandkar. Vi talte også om, at der
må kunne findes en App til dette formål.
Julie vil gerne have hjælp til oprydning i laden, således spiltovene bliver frie for ting og klar til elevheste, som
skal have deres egen plads med skilt og grime. (Anni finder en dag, hvor dette kan lade sig gøre).
Julie har ansvaret for elevhestenes ve og vel samt at de er klar/lukket ind til undervisning. Husk onsdag skal
de før ind, således de er klar til kl. 15.30.
Ved defekte maskiner eller andet meddeler enten Julie eller bestyrelsen fremadrettet, hvis en opgave lader
vente på sig af den ene eller anden årsag. Husk at tjekke op på Bob og traktoren, således de bliver fyldt op i
tide med brændstof.
Fodervognen og foder opbevares fremadrettet i laden.
a. Elevskolen
Tina og Tanja er i gang med at lave holdlister, således holdene er bedst muligt fyldt op og sammensat.
Wendy er blevet solgt fra som rideskolehest til Line Dahl og vi har været så heldige at få lov til at låne Julie
(sød og rar 3’er pony på 19 år) af Iben Meier Nielsen indtil vi finder en ny pony. Julie ankommer fredag d. 9.
august.
Der bliver en ledig passerpart på Marijke fra september, hvor Isabella stopper. (Mette adspørger ny potentiel
part).
Tina udvider med et ekstra begynderhold om onsdagen
Elevponyerne skal vaccineres og have sundhedscheck sidst i august ved Lisa (Lone koordinerer med Julie og
Connie).
3. Årshjulet
Indkaldelse til staldmøde med budgetopfølgning d. 22/9 kl. 19.00 (Lone slår det op på opstalder FB) og
gennemgang af sikkerhedsprocedurer.

I september skal Sniffi have ormekur (Heidi Klemmensen)
4. Bearbejdning af indkomne mails, klager osv. fra medlemmer.
Forælder til passerpart har stået tvivlende overfor brugen af elevskoleponyer til arrangementer, hvor tiden
går fra passerparten. Vi har talt om, hvilke arrangementer det kan være og hvor ofte det forekommer.
(Connie giver forældrene svar)
5. Rapport fra udvalgene:
a. Forretningsudvalg herunder økonomi og kontrakter ved Heidi
Heidi fremlagde budgettet og det fornuftigt ud. Heidi har udarbejdet et system til forbruget af
foder/hø/wrap.
1/10 Boks rabat på 500 kr frafalder og i stedet nedsættes grundprisen med 200 kr per boks således:
Hest 2300 kr
Pony 2125 kr
ved hest/pony 3, 4 eller flere er rabatten 350 kr
b. Stævneudvalg - hvad gør vi ift. musik/lyd, som Henning hidtil har stået for?
Henning vil fremadrettet gerne takke af for mange gode timer som lydmand ved stævner på REB, hvilket vi i
bestyrelsen er kede af, men han vil rigtig gerne videregive sine erfaringer og udstyret til ny kandidat. (Lone)
Arbejdet med dressurbanerne påbegyndes i uge 34 og forventes færdig i slutningen af uge 35 og arbejdet
udføres af PNA Entreprenør og anlæg ved Per Nørgaard Andersen. Banerne indvies med E-stævne med
klubmesterskab i spring og dressur lørdag d.21. september. Her arrangeres opvisning med elevryttere af
Tanja og Tina(Mette).
c. Juniorudvalg
Intet nyt
d. Etablissement Udvalg
Arbejdsdag 28. sept
6. Eventuelt

Referat onsdag 12. juni kl. 19.00

Tilstede: Anni, Connie, Heidi, Lisa og Mette
Fraværende: Lone og Rikke
1. Meddelelser fra formanden (Lone er på ferie)
Vi talte, om at henvende os til opstalderne angående én, som har mulighed for at hjælpe Heidi til 4. juli
arrangement (Heidi står for at henvende sig).
2. Status på daglig leder/staldpersonale situationen, har vi styr på driften?
Vi talte om Julies arbejdsopgaver og ved hvem, hun kan søge sparring og instruktion i nye og ændrede
arbejdsopgaver. Lisa anviser stadig Julie i dagligdagsopgaver. Fremadrettet skal Julie deltage i
bestyrelsesmøder frem til og med dette punkt (cirka ½times varighed). Julie afholder ferie i ugerne 27-30.
Det er Julies ansvar at skabe overblik over, hvornår det er muligt at løse de forskellige opgaver og en rigtig
god idé at planlægge samt skrive på FB, hvornår der ordnes bane i ridehallen, så der er fri bane til opgaven
kan løses. Elevhestene er under Julies ansvarsområde, hvilket betyder, at hun ser/fodrer dem dagligt og er
ansvarlig for at bestille smed, dyrlæge samt deres trivsel, ve og vel. Hvis der skal ske en ændring på
foldplanen, er det ligeledes i samråd med Julie. Sidst men ikke mindst står Julie for klargøring af banerne
inden stævnet d. 29/6-30/6 2019 og deltagelse i arbejdsdag d. 22/6 2019.
a. Elevskolen
Opdatering på elevskolen, fungerer denne optimalt? Der holdes Åbent Hus d. 16/6 kl. 11.00, således der kan
prøves en tur på vores skønne ponyer, hvor Connie og passerparterne står for arrangementet.
Passerparterne holder ferie i uge 28-31 og starter op i uge 32 startes ponyerne op efter endt sommerferie.
Connie og Mette skal have etableret møde med underviserne.
Connie ser efter nye mulige elevskole-ponyer.
3. Årshjulet
Der er lavet plan, som er hængt op i stalden og lagt op på FB sommergræs 2019.
Der skal bestilles vaccination til elevskole-ponyerne så tæt på d. 25/8 2019 (Julie).
Heidi laver opslag på FB opstalderside omkring fjernelse af brandbægere på foldene.
4. Bearbejdning af indkomne mails, klager osv. fra medlemmer.
(Ingen indkomne)
5. Rapport fra udvalgene:
a. Forretningsudvalg herunder økonomi og kontrakter ved Heidi
Økonomien ser fornuftig ud og der udarbejdes kvartalsregnskab ved udgangen af måneden.
Der oprettes Mobile Pay til klubben.
b. Stævneudvalg, har vi styr på stævnet?
Der er styr på dommer i såvel dressur som spring samt banebygger og sponsorgaver. Caféteriet står M og
M’s for(Mette L. og Mette H.) og vi får ny grill inden stævnet.
Ina har tilbudt at renovere dommertårne, hvilket vi sætter stor pris på.
c. Juniorudvalg - evaluering af ridelejr
Ridelejren forløb fint og antallet af dage var passende samt et perfekt tidspunkt.
Der arbejdes hen imod en “pudsedag” inden sommerstævnet.
d. Etablissement Udvalg
Der bliver ikke gjort rent i stalden i sommerferien, men det er op til hver enkelt opstalder at rengøre egen
boks.
Førind dressurbanen udenfor kan blive fornyet afventes der svar på en ansøgning til en fond, men
ridecenteret har lovet at hjælpe økonomisk.
I ridehallen vil der, når det rette materiale er fundet blive skiftet de mørke vinduer mod udeboksene til et
materiale, som forbedrer lysindfaldet.
6. Eventuelt

Referat bestyrelsesmøde REB - 8. maj 2019
1 Meddelelser fra Formanden
Ponyridning i Rebild Bakker 4. juli. Hven kan hjælpe med at køre og trække. Vi bruger 2 islændere (evt
Arcon). Lone låner sin trailer ud. Heidi vil gerne deltage, men ikke køre. Måske kan Klaus køre? Vi skal have
mindst en mere til at deltage (Christina?). Lone laver opslag på FB (er gjort)
3 dage med hest ønsker vores deltagelse i 2 dage - 8-9 juni. Gerne nogle af de store piger, da de selv kommer
med voksne (pædagoger). Vi tjener 1.000 kr. på pony. De kommer selv med mad. 9-16 hver dag. Vi skal lave
et program i samarbejde med dem. Lone laver et opslag på FB.
2 Status daglig leder/staldpersonale
Julie er startet igen. Vi skal have lavet en nøgle, så hun har sin egen. Rikke Hyttel har en nøgle - hun kan evt.
få den. Lone spørger Rikke. Anni laver nøglekontrakt med Julie.
Hængelåsen til laden mangler - bliver der ikke låst om natten? Lone spørger Klaus (der er den der har flest
aftenvagter).
Ekstra person med løntilskud kan være en mulighed til efteråret, når stalden (forhåbentlig) er fyldt op. Anne
Marie (og Mikkel) ved mere - vi kontakter dem, når det bliver aktuelt.
Heidi tjekker foderpriser ved DLG - kan vi få det billigere end nu?
Træpiller i løs vægt er billigere end i poser. Samtidig viser det sig nok, at det at man ikke selv kan tage
træpiller begrænset “spild”. Der er efterspurgt mulighed for at man kan få tildelt 2 eller flere portioner hver
uge. Nu hvor der er kommet ro på vores dagligdag igen vil vi give denne mulighed. Lone laver opslag på FB.
3 Elevskolen
Godt passerpartmøde afholdt af Connie og Mette (referat er tilsendt). De har lavet en FB gruppe, så det kan
kommunikeres imellem parterne/forældre. Det er aftalt at man forsøger at muge ud i løsdriften - men altid
sammen med forældre og med ridehjelm. Der blev på mødet spurgt om parterne måtte ride i skoven og
omkring søerne i byen. Svaret var at det så kun var sammen med (hestekyndige) forældre og turen ville være
omfattet som en del af den tid parten måtte ride.
Vi har aftalt at sælge Wendy og skal finde en ny begynderpony. Lone har haft kontakt med en der vil udlåne
4 ponyer i et år - men kun samlet. Det har hun afvist. Connie mener godt vi kan tage imod alle 4, da det
burde være let at få elevryttere nok. Det blev besluttet at vi ikke tør tage chancen. Connie leder fortsat efter
en god og billig begynderpony - eller en lånepony. Connie viste et udkast til lånekontrakt - det er sådan en vi
skal bruge i tilfælde af lån.
Nogle af elevhestene hoster - Connie spørger Tanja om hun har bemærket noget.
Der har været udtrykt ønske om et begynder weekendhold. Lone laver opslag på FB. Connie spørger
nuværende undervisere om de vil tage sådan et hold. Tanja har sagt ja til et hold lørdag middag.
Connie snakker med Katrine om at hun gerne må omorganisere elevholdene, hvis hun vurdere at eleverne
passer bedre på andre hold (selvfølgelig i samarbejde med eleverne/forældrene).
Der afholdes ridelejr 31. Maj - 2. Juni.
4 Årshjulet
Der vil være mulighed for sommergræs. De første 2- 3 dage skal der dog (evt.) gøres rent i stalden, hvis vi kan
finde en løsning på hvordan vi gør det. Prisen for sommergræs vil (ligesom sidste år) være 1.500 kr. Lone
laver opslag på FB vedr. Sommergræs koordineringsmøde (hvem vil tage sig af det?).
5 Indkomne mails
Ingen.
6 Rapport fra udvalg
Økonomi: Økonomien ser fornuftig ud. Vi (Heidi og Lone) afholder møde med Ridecentret vedr. tilskud til
ridebaner (mødet er afholdt - se referat herfra).
Stævne: Proportioner til stævne 29-30 juni er godkendte.

Skal vi lave loppemarked - det kræver vist en tilladelse fra Kommunen. Annie tjekker.
Junior: Ridelejr planlagt og lagt på FB. Der planlægges med pudsedag. Overnatning efter sommerferien.
Etablissements: Heidi tjekker med hjemogfix om vi kan få tilskud til materialer til dommertårne, men
mangler en materiale liste - hvem kan hjælpe ? Lejer i transportør lavet.
7 Evt.
Der er ingen indtægt på springundervisningen (indtægt på dressurundervisningen er 10 kr pr lektion). Skal vi
ændre det?
Heidi arbejder med nedskrevne planer om arbejdsopgaver for opstaldere, fodervagterne mv.

Referat af bestyrelsesmødet d. 10. april 2019 kl. 19.45
Til stede: Lone, Heidi, Connie, Rikke og Mette
Fraværende: Anni og Lisa

1. Meddelelser fra formanden
Vi skal være opmærksomme på, at opstalder kontrakten er i orden og oplysninger på boksen er klar inden
indflytning af ny hest. Bestyrelsen har udarbejdet en seddel med de nødvendige oplysninger til boksen. (Lone
laver opslag herom).
2. Status på daglig leder/staldpersonale situationen, har vi styr på driften?
Vi er glade for at så mange har budt ind på at løse opgaver i samlet flok, så længe Julie er sygemeldt. Vi skal
dog være ekstra opmærksomme på at følge rutinerne og sikre os at alle heste får foder/hø/wrap. Julie
forventes tilbage pr. 1. maj 2019. Her skal hun sammen med staldarbejdet varetage bestilling af foder, hø,
halm, wrap og tømning af container.
a. Elevskolen
Connie og Mette har fremadrettet ansvaret for elevskolen fungerer optimalt. Herunder har vi kontakt med
passerparterne med hvem vi sammen med deres forældre har møde i morgen torsdag d. 11. april 2019. Vi
skal sammen afstemme forventninger til hinanden og finde ideelle løsninger på, hvordan det bliver den
bedst mulige aftale på REB. Ligeledes skal vi tale om sikkerhed i samværet med hestene.
Vi er glade for, at vi har et godt undervisningsudbud med dygtige, ansvarlige og glade undervisere. Holdene
er fine, men vi skal have lavet enkelte justeringer, således de er hensigtsmæssigt fyldt op. Endvidere skal vi
tirsdag aften kl. 20.00 have oprettet et “tantehold” bestående af modne voksne hesteglade kvinder.
Vi arbejder på at finde en ny max. kategori 3 eller lille 2’er pony til elevskolen og sælge Wendy, hvor Rikke
tager kontakt til aktuelle købere.
Det er aftalt med Christina, at vi gensidigt må bruge islændere/elevskole ponyer i et rimeligt omfang, hvilket
løbende aftales. (Mette taler med Christina om, hvor vi kan placere udstyret, således det kan bruges af
elevskolen)
b. Generelt og herunder arbejdsmiljø/trivsel ved Lisa på vegne af staldpersonalet.
Vi skal have et møde med vores undervisere, når de alle er kommet godt i gang. Her skal vi have en dialog
om holdsammensætning, udfordringer med undervisningen og få inspiration fra hinanden.
c. personalesituationen
Heidi og Christina har afholdt møde vedrørende ansættelsesaftale for rideterapi, hvilket de er nået til
enighed om og tilfredse med. I vinterhalvåret foregår rideterapi undervisningen i den ene ende af hallen,
hvor andre ryttere også må ride. Der tages gensidigt hensyn til hinanden. Rideterapi og holdundervisning
foregår ikke samtidig. Rideterapien betaler 1.000 kr pr pony, til dækning af foder mv . (Lone taler med
Christina)
d. hvilket foder skal rideskolen tilbyde - både müsli og lucerne?
Vi beslutter at tilbyde begge varianter af foder. (Lone melder ud på FB)
3. Årshjulet
Fra maj måned laves et overblik over, hvem som ønsker sommergræs og hvornår vi helt nøjagtigt skal have
hovedrengøring i stalden. Dette finder etablissement udvalget ud af inden maj. Tilbuddet bliver ligesom de
seneste 2 år med selvpasning og mulighed for at lukke ind/ud fra/på fold. Dog i rengøringsperioden over 2
dage skal hestene være på døgnfold eller overnatte andet sted end REB.
4. Bearbejdning af indkomne mails, klager osv. fra medlemmer.
Bestyrelsen har modtaget en kommentar til opstalderkontrakten vedrørende vedligehold af boksen, hvilket
vi har drøftet. (Lone melder svar tilbage)
5. Rapport fra udvalgene:
a. Forretningsudvalg herunder økonomi og kontrakter ved Heidi
Nye kontrakter udarbejdet udfra Dansk Rideforbunds reglement og retningslinjer og udleveret til underskrift
ved alle opstaldere.

Regnskabet gennemgået for 1. kvartal. Som lovet på seneste generalforsamling vil 1. kvartalsregnskab blive
gennemgået, det vil blive d. 27. april 2019 ifm. arbejdsdagen.
b. Stævneudvalg
Bestående af Heidi, Tanja, Trine, Sophia og Sanne Holm. Til sommerstævnet har vi fået D-mesterskabet i
dressur og vi forventer at lave sponsor klasser.
c. Juniorudvalg
d. Etablissement Udvalg
Arbejdsweekenden finder sted d. 27. april 2019, hvor Heidi K. styrer fordelingen af opgaver og listen kan ses i
stalden og på FB.
Renovering af udendørsbanerne - Heidi er i gang med at indhente tilbud på renovering af halvt areal, således
ponybanen ordnes først og banen med flis bevares.
6. Eventuelt
Lone har fået en henvendelse fra en mor, hvis datter på 2½ år, taler konstant om heste og hun vil derfor
gerne give datteren en oplevelse af at sidde på en pony. Dette vil vi gerne imødekomme og aftaler et besøg
på REB.

Bestyrelsens konstituering

Tirsdag d. 12. marts 2019
Følgende var til stede: Lone Godske, Heidi Pugholm, Anni Christiansen, Lisa Drejer Jacobsen, Connie
Frederiksen og Mette Hansen
Fraværende: Rikke Hüttel
Formand: Lone Godske
Næstformand: Connie Frederiksen
Kassér: Heidi Pugholm
Sekretær: Mette Hansen
Bestyrelsesmedlem: Anni Christiansen
Bestyrelsesmedlem: Rikke Hüttel
Suppleant: Lisa Drejer Jacobsen
Lone fremhævede, at det er vigtigt, vi hjælper hinanden, således formanden på forespørgsel og gennem
dialog kan uddelegere opgaver og ansvarsområder, således arbejdsbyrden fordeles bedst muligt. Vi skal på
næste møde drøfte ansvarsområder.
Efterfølgende havde vi en dialog om følgende:
Personalesituationen - Vi drøftede, hvordan vi griber fremtiden an og blev hurtigt enige om, at det er
væsentligt at inddrage opstalderne, således vi hurtigt kan finde frem til en hensigtsmæssig og ønsket løsning.
Opstaldermøde Lørdag d. 16. marts 2019 kl. 14.00.
(Lone formulerer og laver opslag).
Julie vil gerne byde ind på staldarbejdet, hvilket hun så småt starter på i denne uge. Vi taler om arbejdet i
stalden og det at gå alene, hvor vi mener det er væsentligt at have en sparringspartner fra bestyrelsen,
således arbejdet og standarden højnes samt dialogen om arbejdsopgaver effektueres. (Lisa byder ind på
denne opgave)
Arbejdsopgaver som trænger sig på er udmugning af elevhestenes læskur, så de kan ligge tørt og godt.
Skuret skal tømmes og derpå holdes rent og klatter skal fjernes løbende, hvilket bliver en opgave for
passerparterne i weekenden. (Anni bliver sat på opgaven og undersøger mulighederne for udmugning af
løsdrift).
Der indkaldes til arbejdsweekend snarest, hvor boksene i stalden skal have udskiftet den ene side.
Vi skal have opdateret og gennemgået alle kontrakter med de ændringer, der skal tilføjes. Samtidig skal vi
have fundet en løsning på opbevaring af hestepas.
Elevskoleudvalg etableres, hvor Bente Kronborg, Christina Dall og Connie Frederiksen er repræsenteret. De
skal sammen have fokus på elevskolen, herunder holdsammensætning, dialog med passerparterne og
underviserne.
Vi skal sammen bidrage til positiv omtale af klubben, således vi igen kan få en god stemning og flere
opstaldere i vores fantastiske klub.
Staldpersonalet giver træpiller en gang ugentligt og fremadrettet bliver det opstaldernes egen opgave at
købe ekstra ved behov.
Mikkel (Benediktes far) vil gerne deltage på et bestyrelsesmøde, hvor han kommer med et indspark omkring,
hvordan vi kan højne økonomien gennem sponsorater mm.
Økonomimøde afholdes tirsdag d. 19. marts 2019 kl. 18.30
Lars Kirkedal(Emilies far) deltager sammen med bestyrelsen

Bestyrelsesmøder afholdes fremadrettet 2. tirsdag i hver måned kl. 19.00.
Dagsorden med indkomne punkter sendes ud til bestyrelsesmedlemmerne i weekenden op til mødet.

REB: Referat af bestyrelsesmøde den 6. februar 2019.
Generalforsamling marts 2019
Lone forbereder stikord til formandsberetningen og et opslag til hjemmesiden vedr. nyopstillede
bestyrelsesmedlemmer. Ligeledes laves et opslag på FB omkring tilmelding til spisning.
Vi ser nærmere på indkomne mails og debatterer, hvilke mulige løsninger vi kan imødekomme og hvilke
uddybende spørgsmål, vi skal være opsøgende på.
Vi beslutter at nedsætte bokslejen pr. 1. marts 2019 med 200 kr i kraft af, at undervisningen forsvinder, men
vores leverandør af hø har ikke mere, så vi skal finde ny og dermed forventer vi en stigning på prisen af hø.
(Heidi melder ud på FB).
Klaus fortsætter som underviser på REB med løn på samme måde som nu. Vi vil på generalforsamlingen
præsentere et forslag til struktur af undervisere udefra.
Vi taler om mulige kandidater til Årets frivillig og Æresmedlem samt vandrepokalerne, som skal indgraveres
(Mette indleverer dem).
Rideterapi
Rikke har udarbejdet et word-dokument til oprettelse af nye elever og vi skal have aftalt et møde til
udarbejdelse af ny aftale med Christina.
Stalden
Vores nye staldpige Kia er startet op pr. 1. februar 2019 og er godt i gang med at lære hverdagens rutiner på
REB. Kia udviser stor forståelse og tager initiativ til hverdagens arbejdsopgaver, hvilket vi er super glade for. I
denne første uge får hun ligeledes en grundig introduktion til maskinerne af Klaus. Når Kia er inde i de
praktiske opgaver skal hun introduceres til de administrative opgaver, som vi i bestyrelsen mener, hun skal
varetage. Endvidere vil vi gerne have en dialog på generalforsamlingen omkring, hvilke frivillige initiativer,
der kan varetages af klubbens opstaldere.
Vi er utrolig glade for og værdsætter højt, at Bente Kronborg har tilbudt, at undervise AK-klassen fra Skørping
om mandagen i en periode på 3 måneder fra 1. marts 2019, således klubben ikke har en udgift til betaling af
undervisning.

REB: Referat af bestyrelsesmøde den 9. januar 2019.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meddelelser fra Formanden
Status fra daglig leder
Årshjulet
Indkomne mails
Rapport fra udvalg
Eventuelt

Ad 1.
a) Opfølgning på staldmøde
Bestyrelsen lyttede til medlemmernes bekymring vedr. klubbens økonomi, herunder ønsket om at kunne
følge klubbens økonomi tættere. Økonomen vil blive fremlagt ved kvartalsregnskaber evt. ved staldmøder
(næste gang dog årsregnskab 2018 og budget 2019 der fremlægges ved Generalforsamlingen).
Der blev taget beslutning om at fastholde den afprøvede prisstruktur, hvor prisen for opstaldningen
inkluderer undervisning, selvom flere opstaldere er flyttet med baggrund i denne prisstruktur. Bestyrelsen
tror fortsat, at det er den rigtige vej for klubben og for klubbens økonomi. Dette er dog for nuværende ikke
tilstrækkeligt til at dække udgifterne for opstaldningen. Vi er derfor nødt til at begrænse vores udgifter
yderligere – se følgende afsnit. Beslutningen meddeles på Opstalder Facebooksiden (Heidi – er gjort).
b) Økonomi
Heidi, Lone og Klaus har forsøgt at lave et realistisk budget 2019, der er fremlagt for bestyrelsen til
kommentarer. Resultatet er et underskud, hvor det særligt er opstalderdelen, der bidrager hermed.
Budgettet er lavet med baggrund i den nuværende belægning (10 tomme bokse). Ved at fordele lønudgiften
til weekendvagter (fodring fredag aften, lørdag og søndag udlukning og 3 gang fodring pr. weekenddag) som
frivillig turnusordning blandt opstalderen, vil kunne spares ca. 70.000 kr. om året (ca. 300 kr/boks/måned).
Derved vil budgettet balancere. Desuden skal der arbejdes med forslag til færre lønudgifter til fast
staldpersonale, idet mindste så længe, der ikke er fuld stald (se næste afsnit). Dette slås op på Opstalder
Facebooksiden (Heidi – er gjort), samtidig med at der indkaldes til nyt staldmøde den 28. januar 2019 kl.
19.00, hvor vi beder om opstaldernes tanker og ideer til (yderligere) besparelser.
c) Ny staldpige
Julie har sagt op og er sygemeldt (sandsynligvis resten af januar). Det betyder at vi beder opstalderne om at
hjælpe til med at tage egne heste ind om eftermiddagen, indtil vi får ansat ny staldpige. Alternativt betaler vi
for vikarhjælp, med deraf yderligere udgift for klubben. Det opslås på Opstalder Facebooksiden om hvilken
løsning opstalderne ønsker (Heidi – er gjort). Hvis ikke det tydeligt tilkendegives fra opstalderne, at man
ønsker at klubben betaler for vikarhjælp, vil det blive opstalder selv der skal (eller hjælpes ad med) at tage
heste ind om eftermiddagen.
Vi skal have fundet nu staldpige – der vil blive lavet opslag på diverse Facebooksider (Heidi). Klaus har fået en
henvendelse fra en ansøger som vi kontakter (Klaus – er gjort).
Ved ansættelse af ny staldpige skal arbejdsopgaver sandsynligvis fordeles anderledes imellem denne og
Klaus. Dette afhænger dog af staldpigens ønsker og muligheder, idet Klaus udtrykker villighed til at være
fleksibel i forhold til de muligheder, der byder sig.

Ad 2.
Ingen bemærkninger
Ad 3.
Generalforsamling fastsættes til 6. marts 2019. Heidi formulerer en tekst, der påføres næste faktura (Rikke).
Derudover laves der 3 opslag: Facebook, hjemmesiden og opslagstavlen (Heidi). 17.30: Spisning (Klaus),
18.00: Uddeling af pokaler, 18.30: Generalforsamling.
Ad 4.
Intet
Ad 5.
Klubmesterskaber 27. jan 2019. Ellers intet.
Ad 6.
Intet.

