
Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub d. 9. december 2020 
 
1. Meddelelse fra Formanden 
Lone har ikke yderligere end de punkter, der allerede fremgår af dagsordenen.   

 
2. Status fra Daglig Leder 

a. Elevhestene  
Malene fortæller, at det går godt med elevhestene. Der er udfordringer med at få den nye elevhest Magda ind, 
men ellers er der ikke udfordringer. Der er indkøbt muleposer til alle elevhestene, så de kan få mad flere gange om 
dagen samt i weekenden. Elevhestene skal derfor trænes til at bruge muleposerne.  

b. Status på pasning af bane 
Malene fortæller, at det er tidskrævende at ordne bane, fordi vi ikke har en baneplanner. Staldmedarbejderen vil 
spare tid, hvis klubben anskaffer en rigtig baneplanner til det. Bestyrelsen drøfter mulige løsninger ift. prioritering 
af opgaver og tid for staldmedarbejderen, indtil vi får anskaffet os en baneplanner.  

c. Generelt 
Malene har snakket med Anne-Marie om bestilling af hø. På nuværende tidspunkt er det Anne-Marie, der bestiller 
hø, men Katrine skal overtage bestillingen, når hun starter.  
 
Efterfølgende drøfter bestyrelsen og Malene de nye ordensregler. Lone laver et opslag på Facebook, hvor hun 
understreger nogle af de væsentligste regler.  

 
3. Nyansættelse – overdragelse af opgaver 

Katrine koordinerer med Malene i forhold til overdragelse af opgaver. Det vigtige er overdragelse af de praktiske 
ting og telefonnumre mv. Katrine kan med fordel deltage i ind- og udluk f.eks. sammen med en weekendvagt, men 
det er ikke et must. Hun har erfaring med lignende arbejde og har allerede aftenfodret flere gange.  
 
Det er hensigtsmæssigt at få skrevet de praktiske opgaver ned. Katrine, Malene og Christina sætter sig ned og laver 
overlevering samt skriver opgaverne ned.  

 
4. Julegaver til ansatte – afskedsgave til Malene 

Lone koordinerer med opstalderne i forhold til Malenes afskedsgave. Christina køber julegave til de fem ansatte.  
 

5. Miljøtilsyn – Vi skal have fundet en ny modtager af container 
Lone fortæller, at sagsbehandleren fra kommunen ikke kunne udføre et fysisk tilsyn som følge af Covid-19-
situationen, så det blev i stedet et digitalt tilsyn, hvor Lone skulle tage billeder. De fremsendte billeder følges op af 
et telefonmøde.  
 
Ham, der modtager vores gødning, var blevet kontaktet af Miljøstyrelsen (eller kommunen?), da han ikke er 
godkendt til at modtage den gødning, som vi afleverer. Lone orienterede ham om, at vi afleverer omkring 15 
dyreenheder. Aftalen er, at han henter containeren, indtil vi finder en løsning på det.  
 
Bestyrelsen drøfter mulige løsninger. Aftalen bliver, at Lone ringer og skriver os på venteliste, så det kan afleveres 
til biogas. Konsekvensen af dette er, at træpillerne skal udskiftes med halmpiller. Mette undersøger i den 
forbindelse muligheden for strøelse fra Easy Agri Care.  
 
Lone forhører sig desuden ved Marianne ift. andre muligheder for at komme af med møddingen.   
 

6. Ansvar for vedligeholdelsesudvalget – hvad gør vi indtil generalforsamlingen? 
Anni siger, at hun og Palle vil gerne koordinere de ting, der er på tavlen. Aftalen bliver derfor, at opstalderne 
opfordres til at skrive tingene på tavlen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer sender løbende et billede til Anni med 
de opgaver, der fremgår af tavlen.  
 
 



7. Orienteringspunkt – salg af jord  
Der er allerede udbudt et lille stykke jord til salg, elevhestenes sommerfold. Økonomiudvalget skal behandle evt. 
salg af mere jord som et lukket punkt på et udvalgsmøde i januar – vi kender hverken areal eller placering. Lone har 
efter aftale med en jurist i kommunen udarbejdet et notat, som hun vedlægger til udvalget.  
 
Lone har snakket med Elsebeth fra Ridecenteret og det giver mening at arbejde sammen i forhold til fastholdelse af 
rideskolens folde. Elsebeth har kontakten til et kommunalbestyrelsesmedlem, der har hjulpet med at kæmpe for 
Skørping Rideskole.  
 
Punktet om salg af jord skal drøftes på møde med Ridecenteret den 16. december. Heidi, Lone og Christina 
deltager i mødet.  

  
8. Fastlæggelse af dato for generalforsamling og opfordring af nye til at stille op  

Bestyrelsen aftaler, at generalforsamlingen afvikles den 10. marts. Reglerne for afvikling af generalforsamlinger ift. 
COVID-19 undersøges, når vi nærmer os. De nuværende restriktioner gælder frem til udgangen af februar.  
Bestyrelsen laver opsøgende arbejde ift. rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer, da det kun er Christina og 
Heidi, der fortsætter.  
 

9. Nytårsaften  
Der har de tidligere år været en person til stede henover nytår for at holde øje med både elevhestene og de 
privatopstaldede heste. Mette laver et opslag om det. Som de tidligere år skal opstalderne selv lukke heste ud d. 1. 
januar. Inden de lukker hestene ud, skal foldene tjekkes for fyrværkeri. Der skal dog fortsat være en fodervagt, der 
fodrer alle hestene.  
 

10. Prisjusteringer og plan for dette 
Heidi og Christina laver en udregning af udgifterne pr. opstalder. I samme ombæring forsøger de at regne på, hvad 
det koster at have en halmboks i stedet for en træpilleboks.  
 

11. Status på retningslinjer – corona  
Bestyrelsen er enige om, at der skal strammes op, så coronaretningslinjerne i højere grad overholdes. Lone skriver 
et opslag, hvor det fremgår, at hallen bliver opdelt og en reminder ift. at medbringe veninder, familie og andre, der 
ikke har deres daglige gang i stalden. Opstaldere og elevskolen skal også huske mundbind på de indendørs arealer, 
der ikke er stalden. 
 

12. Rapport fra udvalgene 
a. Forretningsudvalget herunder økonomisk rapport 

Heidi orienterer om, at hun aflagde budget pr. 1. september med et underskud på 77.000 kr. Rideklubben har 
fået et tilskud på 50.000 kroner fra Jutlanderfonden, men har siden haft udgifter for ca. det samme. Udgifterne 
har været til halm og hø samt smed- og dyrlægeudgifter til elevhestene. John-John har fået to 
kiropraktorbehandlinger. Det skal undersøges, hvad en brugt baneplanner koster. Heidi forhører sig ved 
Ridecenteret på mødet den 16. december ift. om de kunne være interesserede i at købe den.  

b. Stævneudvalg  
Intet til referat. 

c. Juniorudvalg 
Nissevenner er igangsat ellers intet til referat. 

d. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 
Intet til referat. 

e. Elevskoleudvalg  
Den nye elevhest, Magda, er sat i gang og forventes i løbet af kort tid at kunne gå med sin passerpart. Ellers 
intet til referat.  

 
13. Eventuelt  

Frostsikring ved toiletter og udebokse skal ordnes. Palle vil gerne hjælpe med det, men han kan ikke gøre det alene.  
 



Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub d. 4. november 2020 
 
1. Meddelelse fra Formanden 
Forsikringssag vedrørende Leas bil: Forsikringsselskabet vurderer som udgangspunkt, at det er Leas forsikring, der skal 
dække det.  
Prince (Elevhest): Registreringen af Prince er igangsat.  
Frønse (Elevhest): Ejerskiftecertifikat er indsendt. 
 
Ordensregler: 
Pernille har lavet et udkast til et sæt ordensregler. Reglerne drøftes i bestyrelsen, inden de godkendes og lægges på 
hjemmesiden.  
Bestyrelsen drøfter reglen vedrørende skabsstørrelse. Bestyrelsen beslutter, at reglen om de 80 cm. ikke håndhæves 
bagudrettet, da mange har anskaffet sig større skabe, inden reglen blev indført og håndhævet. Såfremt det bliver et 
problem med skabstørrelserne, når stalden er fuld, tager bestyrelsen udfordringen op igen.  
 
Arbejdsdag:  
Der er arbejdsdag den 7. november. Claus skriver et opslag på opstaldersiden på Facebook. Dem, der ikke har mulighed 
for at deltage, bliver tildelt en opgave. Det blev nævnt, at der skal ryddes op i containeren og hylden i halmladen for at 
skabe mere plads. Det kan gøres til arbejdsdag. 

 
2. Status fra Daglig Leder 

a. Elevhestene  
Der mangler en plads til elevhestene i spiltovene. Det aftales derfor, at elevhestene tages ind på skift, og at Malene 
tager de heste ind, der skal bruges på det første hold. Christina og Mette orienterer underviserne om, at de skal skrive 
til Malene, hvilke heste de skal bruge på det første hold.  
 

b. Generelt 
Malene har påbegyndt arbejdet med at vedligeholde hallen efter aftale med og oplæring af Klaus.  
Opstalderne spørger, om der bliver oplæring af den nye staldansvarlige. Svaret er, at bestyrelsen bestræber sig på det, 
men det afhænger af, hvornår det praktisk er muligt for en ny staldansvarlig at starte.  
 
3. Stillingsopslag 
Arden Rideklub har lavet et opslag, som der kan søges inspiration i. Der er ikke på nuværende tidspunkt en ledig boks til 
den nye staldhjælp. Det blev aftalt, at staldhjælpen kommer forrest på ventelisten. Dernæst kommer egne opstaldere, 
der skal have en boks mere. Som tredjeprioritet på ventelisten kommer folk udefra.  
Jobopslag: Christina laver et udkast og sender det rundt til bestyrelsen til kommentering.  
Det foreslås, at der ved sygdom bliver fundet en eller to opstaldere at trække på. Så kan bestyrelsen ringe til dem, når 
der opstår et akut behov.  

 
4. Retningslinjer – corona 
Bestyrelsen beslutter, at stalden lukkes for offentligheden. Heidi laver skilte og elevskolen får besked på at gå uden om 
stalden.  
Der laves igen inddeling i zoner, således at der må være 10 i stalden, 10 på tilskuerpladserne, 10 på foldene og 10 i 
rytterstuen. Ridehallen opdeles i to zoner, én nede ved tilskuerpladserne til elevskolen og én oppe i den anden ende for 
privatrytterne.  
Lone melder ud på Facebook, at der igen skal være fokus på ”Rid og skrid”, og at man ikke må medbringe gæster i 
stalden.  

  
5. Rapport fra udvalgene 

a. Forretningsudvalget herunder økonomisk rapport 



Intet til referat  
b. Stævneudvalg  

Intet til referat 
c. Juniorudvalg 

Intet til referat 
d. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 

Der mangler varme i vandet til udeboksene. Det er installeret, men det skal fikses, således at vandet ikke fryser. Det skal 
isoleres i hallen, og ledningen skal køres ned til vandhanen og tilbage igen.  
Ellers intet til referat, da arbejdsdagen blev drøftet tidligere på mødet. 

e. Elevskoleudvalg  
Sofia stopper som underviser. Laura tager over på torsdagsholdene, og Sanne tager mandag og tirsdag. Sophia Langley 
fortsætter med undervisningsholdene.  
John-John er halt. Han er blevet tjekket og behandlet af dyrlægen, men han blev hurtigt halt igen. Han skal derfor have 
dyrlæge igen.  
Der har været stort fokus på at finde nye elevheste. Det er umuligt at finde elevheste for under 30.000 kroner, og de er 
typisk meget rå. Der arbejdes dog fortsat på at få dækket ind, således at der er elevheste nok og de nuværende kan 
blive aflastet. Når det er på plads, kan der suppleres elever ind på holdene fra ventelisten.  
Flere elever og deres forældre har udtrykt frustration over flytning af undervisning, fordi den nye bund ikke er klar. 
Heidi foreslår i den forbindelse, at der laves et særskilt arrangement for elevrytterne.  
 
6. Årshjul 
Juleoptog: Bestyrelsen vurderer, at juleoptoget skal aflyses som følge af den nuværende coronasituation. 
Anni orienterer Mette Langley om dette. 
Vandvarme i udebokse og cafeteria: Indgår på arbejdsdagen.  
Oprydning og rengøring i cafeteria: Mette og Christina påtager sig denne opgave, da ingen af dem har mulighed for at 
deltage i arbejdsdagen.  
Ansøgning om landbrugsstøtte: Forretningsudvalget påtager sig den opgave. 
Julekurv til ansatte: Det aftales, at underviserne skal have en julegave, idet de har påtaget sig et stort ansvar og udvist 
stor fleksibilitet ved manglende elevheste og udfordringer med ridehusbunden.  
 
7. Eventuelt  
Det blev nævnt, at opstalderne skal huske at fjerne hundelorte efter deres hund, når de har den med i stalden.   
Halmpiller: Anni har undersøgt det, og der er venteliste, så vi kan ikke bare skifte. Det er muligt at vi kan leje en 
container, så det vil ikke være nødvendigt, at vi køber vores egen container. Det aftales, at bestyrelsen drøfter 
halmpiller på næstkommende møde.  



Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub d. 13. oktober 2020 

 
1. Meddelelse fra Formanden 
Skadesanmeldelse: Der er lavet en skadesanmeldelse ifm. at der er tabt en høballe ned på Leas bil.  
Klubtøj: Der har været afholdt en aften faciliteret af Mette Langley. Der er lavet en hjemmeside, men der mangler et 
logo. Heidi har sendt logoet til Mette i forskellige formater.  
Ejerskifte Prince: Lone har sendt ejerskifte ind på Prince til SEGES. 
Udstyr af og på: Det skal meddeles til Heidi, og det skal fremgå klart på boksdøren, hvis hestene skal have noget udstyr 
af og på.  
Staldmøde: 3. kvartalsregnskab, foder, bund og praktiske oplysninger. D. 24. oktober kl. 14.00. Hvis ikke tidspunktet 
passer for Jørgen Ib, finder vi et andet tidspunkt til orientering om foder.  
 
2. Status fra Daglig Leder 

a. Elevhestene  
Springes over, da Malene har ferie 

b. Generelt 
Springes over, da Malene har ferie 
 
3. Ridehusbund 
De kommer onsdag d. 21. og torsdag d. 22. oktober og laver bunden. Den nuværende bund skal køres over på den lille 
bane bag springbanen, der skal være tømt for spring. Der skal fjernes bund under barrieren, såfremt det er nødvendigt. 
Det skal gøres med håndkraft, og det koster ekstra, hvis firmaet skal gøre det. Heidi skriver ud på Facebook, når det 
praktiske er afklaret. Mette og Christina følger op med underviserne onsdag og torsdag ift. om undervisningen afvikles 
ude, eller om den udsættes.  
Heidi har søgt Himmerlandsfonden om 15.000 kr. 
Vi mangler fortsat svar fra Jutlanderfonden. Heidi forventer først at få svar i november, hvor de holder møde.   
Der er søgt en tredje fond, hvor der ikke fremgik et bestemt beløb, man kunne søge. 
Der skal også købes en baneplanner. 
Bestyrelsen aftaler på mødet at spørge Bolette, om hun vil tage ansvaret for at være banesuperbruger.  

 
4. Regulering af priser 
Opstaldningsstigning på 25 kr pr. 1. december. Der bliver desuden et fald i refusion ifm. eget foder. 
Muligheden for halmpiller blev drøftet. Det kræver muligvis, at vi anskaffer vores egen container. Det undersøges 
nærmere og tages med på staldmøde. Heidi tager fat i Jørgen Ib, og Anni undersøger muligheden for at låne en 
container.  
Vi kigger på prisjustering igen (herunder ridehuskort) efter 1. januar, hvor vi har fået ny bund.  
De nye priser træder i kraft pr. 1. december 2020.  

 
5. Evt. opfølgning på møde med ridecenteret 
Heidi, Lone og Claus havde møde med ridecenteret vedrørende porte og økonomi. Der er indhentet nogle tilbud på nye 
porte, da de nuværende porte er udfordret på sikkerheden. De nye porte forventes at blive leveret i 44 eller 45. Heidi 
orienterer om dette på Facbeook.  
Claus fik på mødet information om sidepladerne til boksene i stalden. På nuværende tidspunkt har vi kun bagplader. Et 
bundt af 19 plader koster 15.000 kr.  Anni bemærkede, at pladerne skal være af massivt træ i sidepladerne, da de ellers 
er for tynde.  
 
6. Lister over frivilligt arbejde 
Tages med på næste møde.  
7. Oprydning af sadelrum 
Der skal flyttes en elradiator ud i det store sadelrum fra Klaus’ sadelrum. Der er en elradiator i det lille sadelrum.  



Foder skal enten opbevares i foderrummet eller oppe ved siden af ridehallen ved elevskolens sadelrum.  
Der er ikke mulighed for at opbevare ekstra strøelse.  
Opslag med opfriskning af regler. Det skal også opfriskes, at det kun er muligt at gemme træpiller en uge frem.  
Sadelskabe i sadelrummet må maksimalt være 80 cm. i bredden – håndhæves fremadrettet. 
 
8. Foldinddelinger  
Christina laver et udkast til principper for foldinddelinger.  
 
9. Nyt foder 
Christina beder Malene bestille det nye foder hjem, så overgangen kan påbegyndes i uge 43. Christina kontakter Jørgen 
Ib i starten af uge 43 og får et vejledende udkast til mængder.   
 
10. Status Hø og wrap 
Anne-Marie har sørget for nyt hø, og det ser umiddelbart rigtig godt ud. Anne-Marie koordinerer med Palle.  

 
11. Bambusa (salg af sokker med fortjeneste) 
Bestyrelsen er positive over for idéen. Heidi sørger for at bestille hjem, således at vi kan påbegynde salget af sokkerne.  
 
12. Rapport fra udvalgene 

a. Forretningsudvalget herunder økonomisk rapport 
Intet til referat 

b. Stævneudvalg  
Der har været afviklet evaluering af det seneste klubstævne. Der var enighed om, at det gik godt. Holddressur 
var en stor succes, og det kan flyttes til søndag, da der er færrest starter.  
Der har været overvejelser ift. om vi skal søge om at afholde et c-stævne i spring næste år. 
Ny struktur med vandrepokalen fra 1. januar. Der holdes fast i fire vandrepokaler, men kun én placering pr. 
vandrepokal.   

c. Juniorudvalg 
Evaluering af ministævne. Kan det indgå som en del af sponsorstævnet næste år? Ministævnet var en rigtig 
god oplevelse. Der var enighed om, ta det med fordel kan kombineres med sponsorstævnet.  
Derudover inviterer Juniorudvalget børnene til halloween hjemme hos Anni og Palle.   
Anni nævner, at der skal følges op på, hvorvidt der afholdes juleoptag i år.  

d. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 
Det er sværere at lave udeboksene end først antaget. Det aftales, at Lone tager fat i Fremtiden staldinventar.  
Claus og Christian fjerner vandingsanlæggene i ridehallen torsdag d. 15. oktober.  
Der er flere, der har spurgt om muligheden for at male barrieren. Det er desværre ikke en økonomisk prioritet.  

e. Elevskoleudvalg  
i. Orientering vedr. islænder og aftale med Christina Dall 

Mette og Christina laver en skriftlig aftale med Christina Dall vedrørende den islænder, som REB har lånt til 
elevskolen, efter en måneds prøveperiode. Der afholdes desuden et møde med underviserne og Christina.   

ii. Cowboystar og Bingo 
Bestyrelsen aftaler, at vi byder på Cowboystar og får Bingo (og hestepas) med i købet.  
 

13. Eventuelt  
Intet til referat.   



Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub d. 9. september 2020 
 
1. Meddelelse fra Formanden 
Lone havde ikke yderligere punkter med, end dem der var på dagsordenen.  
 
2. Status fra Daglig Leder 
Elevhestene  
Balloo er blevet solgt.  
Litli har været halt den seneste uge. Det blev derfor aftalt, at aflivningen snart skal bestilles.  
Rideklubben har fået doneret en masse rideudstyr til elevskolen. Der skal findes en dag, hvor udstyret kan blive tilpasset 
til den enkelte elevhest. Christina taler med Klaus om dette. 
  
Generelt 
Intet til referat/tages på næste punkt.  
 
3. Malenes arbejdsopgaver 
Lone og Malene har gennemgået Malenes opgaver og fået nedskrevet og skemalagt dem. Bestyrelsen er rigtig glade for 
Malenes arbejde og føler os trygge ved den måde, Malene passer vores heste på. 
Det er vigtigt at få skemalagt arbejdsopgaverne. Malene refererer direkte til Lone, i hendes funktion som 
bestyrelsesformand.  
Det kan være svært, når man er gode venner med sine arbejdsgivere (opstalderne). Det blev foreslået, at opstalderne 
mindes om, at Malene er på arbejde (og måske ikke skal forstyrres), når hun udfører koncentreret arbejde.  
Bestyrelsen drøftede, at Malene bruger meget tid på at rydde op efter opstalderne og elevskolen. Det er en særlig stor 
udfordring på nuværende tidspunkt. Det er bedst at tage fat i den konkrete situation, da det sjældent hjælper noget at 
give en kollektiv opsang på Facebook.  
Det blev aftalt, at Malene fremadrettet kun sidder med til sine egne orienteringspunkter på bestyrelsesmøderne.  
 
4. Drøftelse og beslutning ift. staldvagter og indsamling af penge til ridehusbund 
Forud for bestyrelsesmødet blev der afholdt staldmøde, hvor Lone og Klaus præsenterede idéen om, at staldvagterne 
fordeles imellem opstalderne, således at klubben kan spare fodervagternes løn i perioden. Indsatsen skal vare et halvt 
år, og formålet er at spare penge sammen til en ny ridehusbund.  
Der var god opbakning blandt opstalderne. Der er god tid til at få styr på detaljerne og lave oplæring. Bestyrelsen går 
videre med det, når vi udelukkende mangler de penge, som vi kan spare ved denne ordning.  
Der står en harve på den gård, hvor Julie boede, mens hun var ansat. Den skal vi have tilbage. Bestyrelsen tager fat i 
Julie, næste gang hun er i stalden.  
 
5. Rapport fra udvalgene 
Forretningsudvalget herunder økonomisk rapport 
Økonomien blev præsenteret på staldmødet. Vi kommer til at kigge på vedligeholdelsesomkostningerne, der har været 
ekstraordinært høje i indeværende år.  
Heidi, Lone og Claus skal mødes med Elsebeth fra ridecenteret. De afventer at få sat en aftale i kalenderen.  
 
Stævneudvalg  
Der er stævne i weekenden. Fredagens holddressur er fuldt booket. Der er også mange starter lørdag.  
Der er ikke særlig mange tilmeldte til spring. Der er mange gode sponsorpræmier.  
 
Juniorudvalg 
Der har været møde i juniorudvalget, og der bliver arrangeret springstævne uden hest på de små spring. Der afholdes 
også dressurklasser uden hest. I den forbindelse skal rosetterne tælles op. 
Der er desuden planlagt et halloweenarrangement – evt. hjemme ved Anni og Palle i oktober, hvor børnene kommer 
udklædt. 



Endelig bliver der juleklip og nissevenner igen i år.  
 
Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 
Der arbejdes stadig på listen over prioriteringer. Nu ligger fiberbund ret højt på listen.  
Der er tale om, hvorvidt listen skal opdeles i to: vedligehold og nyanskaffelser  
Christian og Claus har været ude og kigge i en lagerhal, om der var nogle materialer. Der var ikke noget, der skulle 
bruges.  
Der er en bunke bagbeklædningsplader i laden (men ingen sideplader). Bolettes ene boks var i stykker, da hun overtog 
den. Der mangler nogle sideplader. Det har ridecenteret tidligere skaffet.  
Det kunne være godt at få skiftet nogle flere bagbeklædningsplader. Det er ikke alle, der skal skiftes, men det vil gøre 
meget for helhedsindtrykket. Det kræver en del frivillig arbejdstid.  
Udeboksene: Lone er fortsat ved at undersøge, hvem der har lavet de udebokse, så de kan repareres. Det har indtil nu 
været umuligt at finde ud af, hvem der har lavet dem.  
Heidi og Lone spørger Thorkild fra ridecenteret. 
Arbejdsdag: Der er mange arbejdsopgaver, der ikke stod på listen. Claus skriver ud på opstaldersiden med de opgaver, 
der ikke er blevet lavet. Så kan dem, der ikke deltog i arbejdsdagen, melde sig på.  
 
Elevskoleudvalg  
Lånepony til elevskolen 
Der er nogle forskellige muligheder. Vi kan f.eks. kontakte Ullas ejer og give et bud på hende. Klaus har desuden talt om 
en islænder, som én af hans venner ejer. Christina hører Klaus om muligheden for at låne den.  Endelig skal Marianne 
have en tilbagmelding på, om vi ønsker at låne hendes tinkere. Mette giver hende en tilbagemelding.Det går strygende i 
elevskolen, hvor der er oprettet et nyt hold og er seks elever på venteliste.   
 
6. Eventuelt  

Der var ingen punkter til eventuelt.  



Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub d. 13. august 2020 
 
1. Meddelelse fra Formanden 
Indledningsvist giver Lone udtryk for, at festen efter klubmesterskabet var en rigtig god fest med god stemning.  
Lone giver desuden en status på engbrandbægere: Vi er startet tidligere, det er blevet gjort mere grundigt, og der er 
blevet fjernet flere end de andre år. Det blev foreslået, at man kan inddrage elever fra elevskolen i arbejdet med at 
fjerne engbrandbægere.  
 
I hjørnet bag rideskolen ved rundkørslen er der rigtig mange engbrandbægere. Lone kontakter kommunen med henblik 
på at høre mulighederne for at få dem fjernet. Der er dog også opsat skilt om, at grunden er solgt, så måske kommer 
det helt af sig selv.  
 
2. Status fra Daglig Leder 
Elevhestene  
Baloo har haft hævede ben. Dyrlægen var der onsdag og kigge på ham og mener, at det er elektrolytmangel.  
Det blev aftalt, at Litli inden for nærmeste fremtid skal aflives. Christina kontakter passerpartens mor og orienterer 
herom.  
  
Generelt 
Lone skal have en arbejdsmiljøsnak med Malene, og der skal laves en samlet oversigt over Malenes opgaver og 
tidsforbrug. 
 
Malene er tilbage på fuld tid mandag d. 17. august. 
 
Forbruget af hø blev kort drøftet under dette punkt. Det blev aftalt, at opstalderne skal mindes om at udvise økonomisk 
ansvarlighed ift. forbrug af hø på det kommende staldmøde.  
 
  
3. Ny bund i ridehus – finansiering og tilbud 
Pernille er ved at indhente tilbud. Det er uklart, hvorvidt underbunden skal fjernes eller ej – Forhandlerne siger noget 
forskelligt. Der skal være opmærksomhed på vedligeholdelsen af banerne, da det kræver meget at holde en god 
fiberbund, særligt når den også skal anvendes til springning.  
 
Heidi har fået nogle forskellige tilbud og er i tvivl om, hvilket vi skal gå med. Det blev aftalt, at Lone tager fat i Pernille 
med henblik på at få et tilbud på skrift, så bestyrelsen kan træffe beslutning om leverandøren.  
 
Heidi arbejder sideløbende med at søge finansiering.   
 
4. Ødelagte bokssider i udeboksene 
Monica er ved at undersøge, om hendes forsikringsselskab kan dække udgifterne ved de ødelagte bokssider.  
Det skal undersøges, hvem der har lavet boksene. Lone sender et billede til nogen, der reparerer bokse.  
 
5. Fastlæggelse af tidspunkt for næste staldmøde 
Staldmødet afvikles om formiddagen d. 5. september, inden arbejdsdagen. Der skal præsenteres halvårsregnskab og 
snakkes om foder.  
 
6. Snak om, hvad der forventes af frivilligt arbejde fra opstaldere (Claus) 
Det blev drøftet, hvad der kan forventes af opstalderne ift. frivilligt arbejde. I den forbindelse blev det aftalt, at der skal 
laves en liste over i hvert udvalg over, hvilke frivillige opgaver, der er i de enkelte udvalg. Herefter samles udvalgenes 
lister til en samlet liste. 
 



Over sommeren har der været behov for meget hjælp, og opstalderne har været rigtig gode til at træde til. Bestyrelsen 
er enige om, at det er vigtigt at anerkende, at der har været mange opgaver og at folk har bidraget meget. Det blev 
aftalt, at det skal nævnes på staldmødet d. 5. september.   
 
7. Mail fra Mette Langley vedr. fodervagter og løn 
Mailens punkter blev gennemgået. Det fremgår bl.a. af mailen, at fodervagterne ikke er forsikrede. Dette er ikke 
korrekt, fodervagterne er dækket af den tegnede forsikring.  Der skal ske en prisjustering ift. timelønnen. Fremadrettet 
kommer der en løbende justering.  
Lone besvarer Mettes mail.  
 
8. Mulige fremtidige indtægtskilder og fordeling af arbejdsopgaver med det. Jeg tænker først og fremmest på fonds 

søgning og afholdelse af stævner. 
 

Den bedste måde at få yderligere indtægtskilder er via sponsorater. Det er derfor blevet foreslået, at der skal nedsættes 
et sponsorudvalg. Denne idé fremlægges på staldmødet.  
 
9. Rapport fra udvalgene 
Forretningsudvalget herunder økonomisk rapport 
Der er pt. et underskud bl.a. som følge af corona og meget høje vedligeholdelsesudgifter.  
Stævneudvalg  
Intet til referat 
Juniorudvalg 
Det var en succes med overnatning for elevskoleryttere og private ryttere op til stævnet. Det håndterede Sanne Holm 
og Sophia Langley rigtig godt.  
Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 
Der skal laves en prioriteret liste over vedligeholdelsesopgaver – både dem vi ønsker løst fremadrettet og dem, vi har 
brugt penge på for nuværende.  
Elevskoleudvalg  
Tanja har sagt op. Sofia Skiada tager over. Der er stor tilgang, hvorfor det har været nødvendigt at oprette flere hold.  
Passerparterne er fyldt op igen.  
 
10. Eventuelt  
Intet til referat.  



Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub 10. juni 2020 
 
1. Meddelelse fra Formanden 

Lone oplever, at der har været et godt samarbejde mellem opstalderne og bestyrelsen, hvilket har 
medvirket, at rideklubben er kommet godt igennem corona.   

2. Opsamling og ansvarsfordeling ift. opgaver fra sidste møde: 

Vedligeholdelse af løsdriften 

Anni og Palle kan låne en maskine til det. Palle forventer, at det kan ske i sommerferien, når elevhestene går 
på en anden fold, og Palle koordinerer med ham, der kommer og tømmer containeren.   

Engbrandbægere 

Lone minder folk om, at vi er kommet godt i gang, men at der er meget tilbage. Det er særligt fold 13, 14 og 
15 der er slemme.  

På næste staldmøde præsenterer Lone idéen om at gøde markerne for at undgå engbrandbægere 
fremadrettet.  

Sadelmager til elevhestene  

Christina snakker med Klaus om at kigge på sadlerne og udstyr igennem til elevhestene. Bestyrelsen aftaler 
desuden, at passerparterne involveres. De kan få en lærerig oplevelse, og de kan hjælpe med at hente 
elevhestene ind og holde dem, imens udstyret tilpasses. 

Information til opstalderne om juli måned 

Anni har sendt information ud på Facebook. Anni skriver ud med tidspunkt for mødet for dem, der bliver i juli 
måned. Mødet afholdes lørdag d. 13. juni, umiddelbart inden arbejdsdagen.  

Udlejning af flere bokse 

Heidi lægger løbende informationsvideoen op på Facebook. Bestyrelsen aftaler, at det bliver et punkt på 
bestyrelsesmødet i august, hvor yderligere tiltag og idéer drøftes.  

3. Status fra Daglig Leder 

Elevhestene 

Christina informerer underviserne om, at elevhestenes udstyr skal tilbage i sadelrummet ved ridehallen. 
Arcon er stadig lidt halt, men han virker ikke længere øm. Han er derfor kommet ud til de øvrige elevheste 
igen. Alle elevhestene er kørt over på det nye foder.  

Generelt 

Der kan laves en præsentation af det nye foder på arbejdsdagen, hvis nogle har spørgsmål, kan vi samles og 
afklare det. Malene laver et opslag.  

4. Positiv fællesfølelse og gennemsigtighed generelt på REB.  
 
Information omkring hvem der kontaktes om hvad. 



Claus igangsætter et opslag til opslagstavlen om bestyrelsen og udvalg. Christina kommer med input ift. 
information om fodervagterne.  
 
Information omkring udvalg 
Se punkt a.  
 
Information omkring hver enkelt opstalder 
Der kan laves skilte på boksene, så det er klart, hvem der ejer og har ansvar for hvilke heste.  
Heidi forhører sig ved Nordic Horse-forhandleren for at høre om muligheden for bokstavler.  
 
Opstalder gruppen – tone og emner 
Christina laver et forslag til ”om”, som hun sender til resten af bestyrelsen og Malene til kommentering.  Det 
skal fremgå af beskrivelsen for gruppen, hvad formålet med gruppen er, og hvilke opslag gruppen kan bruges 
til.  
 
Lone gennemgår og sletter ikke-relevante opslag, der har været i gruppen det seneste års tid.  
 

5. Gennemgang af priser og evt. tilretning  

Bestyrelsen drøfter, hvilke muligheder der er for regulering i priser. Det aftales, at der reguleres i 
administrationsgebyret for undervisning. 

Da det nye foder er billigere end det tidligere foder, aftales det desuden, at reduktionen i opstaldning ved 
eget foder sættes ned til: 

175 kr. for hest  og 115 kr. for pony 

Heidi laver et opslag med prisændringerne på opstalderfacebooksiden.  

 
6. Prioritering af projekter:  

a) Ny ridehusbund (fiberbund): Heidi søger sponsorater til fiberbund – til efteråret.  
b) Sadelskabe: Tilbud på 83.000 kr. De interesserede lægger et depositum pr. sadelskab. Lone laver et 

opslag i opstaldergruppen for at høre, hvem der er interesserede. 
c) Dressurhegn: Der mangler noget, fordi banen er lavet længere. Vedligeholdelsesudvalget lader det 

indgå ift. prioriteringen af opgaver.  
d) Ny elevhest: Lone tager kontakt til Christina Dall vedrørende terapihest.  

Christina og Mette undersøger muligheden for at sælge Balloo.  
Christina forhører sig ved Christina Dall ift. at sende Berit hjem.  

e) Nye porte: Lone har fået svar fra ridecenteret. De har ikke bemærkninger til tilbuddet. Elsebeth fra 
ridecenteret har givet kontaktoplysninger på et andet firma. Det er bestyrelsens opfattelse, at 
ridecenteret skal betale de nye porte.  
 

7. Firmatøj 

Bestyrelsen er positive over for forslaget. Lone taler med Mette Langley, der kan planlægge det.  

8. Riders Fitness på REB 



Malene taler med Mette Langley om at arrangere en prøvetime og om tidspunkter fremadrettet. Et vigtigt 
opmærksomhedspunkt i den forbindelse er, at ridehallen ikke lukkes på tidspunkter, hvor mange ønsker at 
ride.  

9. Fodring af elevheste 

Der er lagt op til et møde mellem Lone, Christina Dall, Malene og Christina Buhl vedrørende fodring af 
elevhestene og særligt islændernes foderstand (Litli og JohnJohn). Mødet er endnu ikke sat i kalenderen.  

10. Rapport fra udvalgene 

Forretningsudvalget herunder økonomisk rapport 

Der er brugt 78.000 kr på vedligeholdelse i indeværende budgetår. Overskud på 13.000 kr frem til datoen for 
afholdelse af bestyrelsesmødet. Der mangler dog betaling af løn og husleje, så vi går ud af juni med et 
underskud. I juli får vi lokaletilskud igen.  

Heidi præsenterer halvårsregnskab på staldmødet i august.  

Bestyrelsen drøfter, om der er andre muligheder for nye indtægter (foruden flere opstaldere). I den 
forbindelse kom der et forslag om nedsættelse af sponsorudvalg: Heidi og Christina snakker med Mette 
Langley og Anne-Marie om denne mulighed. Det bliver dog først efter stævnet er afviklet.  

Stævneudvalg 

Stævneudvalget holder møde torsdag d. 11. juni. Der er nogle praktiske udfordringer relateret til corona og 
antallet af personer pr. klasser samt at klasserne ikke må blandes.  

Juniorudvalg 

Anni fortæller, at juniorudvalget ikke har kunnet mødes pga. corona. De planlægger pudsedag dagen før 
stævnet med efterfølgende spisning.  

Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 

Det aftales, at der laves en prioriteret liste over alle de forslag, som folk løbende kommer med til 
forbedringer. Der er allerede brugt mange penge på vedligeholdelse – og det er vigtigt, at midlerne 
prioriteres korrekt. Claus præsenterer listen på næstkommende staldmøde.  

Elevskoleudvalg  

Der er ikke yderligere end det, Malene præsenterede tidligere på mødet.  

11. Eventuelt  

Der var ikke nogen punkter under eventuelt.  

  



Referat bestyrelsesmøde 13. maj 2020  
Til stede: Mette Hansen, Lone Godske, Heidi Pugholm, Claus Kjær, Anni Christensen, Malene Vad Esbech, 
Christina Buhl (referent) 

1. Meddelelse fra Formanden 
Lone har orienteret ridecenteret om rideklubbens håndtering af corona-situationen. Hun har desuden 
orienteret dem om sikkerhedsrapporten vedrørende portene, hvor der var anmærkninger ift. sikkerheden.  
Det er bestyrelsens holdning, at det er ridecenteret, der skal holde udgifterne til det, da de ejer bygningerne. 
Lone tager kontakt til ridecenteret om det igen. Claus noterer, at porten ud til gårdspladsen skal prioriteres.  
 
2. Status fra Daglig Leder 
a. Elevskolen  
i. Elevhestenes foderstand 
Bestyrelsen aftaler, at rideskoleudvalget i samråd med Malene laver en status hver tredje måned og giver en 
tilbagemelding til bestyrelsen.  
b. Generelt 
Det går godt med Frønse. Den går på fold med Litli og John-John, og det ser ud til at gå fint. Litli får fortsat 
lov til at tilgå høet. Frønse er lidt græsglad  Men har ellers fungeret fint i elevskolen. Den har også fået 
ordnet hove. Næste gang elevhestene skal have smed er torsdag d. 9. juli, hvilket er i Malenes sommerferie. 
Bestyrelsen skal derfor finde en løsning ift. at få elevhestene ind til smeden.  
Der arbejdes på en løsning med nyt hø de kommende par måneder. Malene forhører sig.  
Bestyrelsen træffer beslutning om, at opstalderne selv skal tage træpiller hver tirsdag – også fremadrettet. 
Malene sørger for at åbne og lukke for siloen.  
Bestyrelsen beslutter, at nogle opgaver skal omstruktureres, således at Malene får frigivet mere tid til daglig 
rengøring og vedligehold. Det betyder, at Klaus i en prøveperiode overtager ansvaret for at ordne banerne. 
Prøveperioden er maj, juni, august og september.  
Der skal låses af til laden, da elevhestenes udstyr hænger der pt pga. corona-situationen.  
 
3. Status corona:  
a. Er det muligt at åbne mere op ift. bookningerne? Hvad er erfaringerne med de 10 pladser, der kan bookes 
nu?  
Det aftales, at der åbnes op for bookning af 14 pladser. Aftalen laves, da bestyrelsens erfaring er, at der med 
de nuværende bookninger ikke er problemer med, at der er mere end 10 personer i de enkelte zoner 
samtidig.  
b. Juni-stævne: Hvad er mulighederne for at gennemføre stævnet? 
På nuværende tidspunkt bliver det betragtes som ét arrangement, hvor der maksimum må være 10 
personer. Det gælder også, selvom deltagerne er der på forskellige tidspunkter. REB er nødt til at afvente 
Dansk Rideforbunds udmeldinger den kommende tid.  
Heidi fortsætter forberedelsen, så vi kan holde stævnet, såfremt det bliver muligt.  
4. Engbrandbægere skal fjernes fra foldene  
Lone laver koordinering med vedligeholdelsesudvalget, så det ikke falder sammen med arbejdsdag, får sat en 
dato for fælles fjernelse af brandbægere og laver et Facebookforslag. 
Der bliver desuden lavet noget uformelt, når nogle fra bestyrelsen har tid. Her inviteres alle til at deltage, 
hvis de har tid og lyst.  
 
  



5. Mette har talt med Klaus om at købe et læs flis til udendørs hovslag og ridehal  
Lone drøfter med Klaus, hvor meget flis der er behov for.  
 
6. Vedligeholdelse af løsdriften 
Løsdriftsstaldene ude ved rideskolehestene trænger til at blive tømt. Anni undersøger, om vi kan låne en 
maskine, samt om Palle har mulighed for at hjælpe med det.  
Alternativt må vi bruge Bob.  
 
7. Foder 
Malene foreslår, at klubben køber et basisfoder, der dækker vitamin- og mineraler og yderligere et foder 
uden vitaminer og mineraler, der kan give ekstra energi og sikre restitution mv. som man skal bruge, hvis 
hesten er i hård træning.  På den måde behøver man ikke skifte foder, hvis hestens træning ændrer sig eller 
den bliver skadet. Det blev aftalt, at der laves en overgangsordning på 14 dage, hvorefter hestene overgår 
helt til det nye foder. Malene laver et Facebookopslag. Heidi tager kontakt til Nordic Horse.  
 
8. Rapport fra udvalgene 
a. Forretningsudvalget herunder økonomisk rapport 
Heidi tog udgangspunkt i at der ikke var undervisning før august. Det er justeret igen. På nuværende 
tidspunkt ser der ud til at blive et underskud på 90.000 kr.  Der er sat 40.000 kr af til køb af elevheste. Der er 
anvendt 18.000 kr. til køb af Frønse. Der er et ønske om, at købe en større hest. Det vil være 
hensigtsmæssigt at få lejet nogle flere bokse ud.  
b. Stævneudvalg  
Stævneudvalget gør, hvad de kan, for at der kan holdes juni-stævne. 
Udvalget har drøftet om regler for klubmesterskab og klubpokal. De arbejder med at finde nogle nye 
løsninger.  
c. Juniorudvalg 
Juniorudvalget har ikke kunne mødes som følge af corona. Det er besluttet, at ridelejren ikke afholdes på 
denne side af sommerferien. Der bliver afholdt et andet arrangement med overnatning efter sommerferien 
– f.eks. i en weekend.  
d. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 
Vedligeholdelsesudvalget mødtes i torsdags. De har udarbejdet en liste med opgaver.  
Stalden skal vaskes ned i juli. Heidi følger op med det firma, som har været ude og kigge.   
Vedligeholdelsesudvalget har kigget på og drøftet muligheder for både dommertårne, sadelrum og 
foderrum. Vedligeholdelsesudvalget starter med foderrummet.  
Arbejdsdag: Vedligeholdelsesudvalget har på mødet drøftet, hvornår den nye arbejdsdag skal gøre samt 
hvilke opgaver der skal løses.  
Hegn ud mod banen på den bane, hvor elevskolen er på i øjeblikket. Elevskolen forventes at flytte ned på en 
af dressurbanerne, når forsamlingsforbuddet ændret, således at flere personer kan samles.  
Mulighederne for fiberbund blev drøftet. Heidi har hentet nogle tilbud, hvor firmaet i det ene tilbud laver alt 
arbejdet, imens det andet tilbud udelukkende indeholder materialerne.  
e. Elevskoleudvalg  
i. Status på opstart af undervisningen  
Der har været nogle tilpasninger i starten, hvor underviserne har hjulpet hinanden som følge af de 
restriktioner, der er nødvendige pga. den nuværende corona-situation. Der har været udfordringer med 
Baloo, der har været meget vild. Tanja har derfor redet ham en periode.  
ii. Status på undervisere  



Tanja overtager mandagsholdene igen. Laura fortsætter på tirsdagsholdene.  
iii. Tilpasning af elevhestenes udstyr 
Det blev drøftet, om Skals Sadelmageri kan komme og tjekke elevhestenes sadler igennem. Det bliver nødt til 
at ske i juli måned, da elevhestene ellers skal bruge udstyret.  
iv. Ny islænder til låns  
Klaus kender nogen, der har en islænder, de gerne vil låne ud til elevskolen. Christina og Mette følger op på 
det.  
 
9. Årshjul 
Gødningsprøver er taget 
Årsregnskab er indsendt 
Planlægning af juli måned: Prisen sidste år var 1500 kr. Opstalderne informeres om, at stalden bliver lukket 
nogle dage for at den kan blive gjort ren.  
 
10. Eventuelt  
Det blev aftalt, at Christina opdaterer opgaveoversigten over fodervagtopgaver.  



Referat bestyrelsesmøde 1. april 2020  
Til stede: Mette Hansen, Lone Godske, Heidi Pugholm, Claus Kjær, Anni Christensen, Malene Vad Esbech, 
Christina Buhl (referent) 
 
1. Godkendelse af referat  
Referatet godkendes pr. mail. Det bliver proceduren fremadrettet.  
 
2. Valg af ny næstformand 
Mette bliver valgt som ny næstformand.  
 
3. Meddelelse fra Formanden 
Der er ikke så meget nyt, da vi løbende har holdt møder på Messenger som følge af  
a. Status for tiltag i forbindelse med Covid19 
Det går nogenlunde. Der har dog været enkelte situationer, hvor det har været svært at overholde loftet på 
10 personer i stalden. Det skyldtes bl.a. at der har været flere smede samtidig, og ejerne er der samtidig.  
Der er behov for at minde om, at vi fortsat er nødt til at overholde reglerne. Det skal bl.a. understreges, at 
man ikke nødvendigvis behøver være til stede, hvis smeden er der. Lone laver et opslag.  
Christina skriver til passerparternes forældre, at de gerne må komme i ydertidspunkterne (om morgenen fra 
6 til 8).  
Lone frygter, at der i forbindelse med genåbningen ikke er fokus på rideklubberne.  
Heidi orienterer om, at det ikke er muligt at åbne for bookning en uge ad gangen, da vi kun har betalt for et 
bestemt antal bookninger ad gangen.  
Christina skriver i fodervagtgruppen, om fodervagterne også vil stå for indluk i påskedagene de dage, hvor de 
har fodervagt.  
 
4. Status fra Daglig Leder 
a. Elevskolen 
Elevhestene går og hygger sig  Der kan laves et album med billeder af elevhestene i Facebookgruppen. 
 b. Generelt 
Det skal skrives på Facebook, at folk skal huske at fjerne spring fra springbanen de dage, hvor der skal køres 
bane (mandag, onsdag og fredag sidst på formiddagen). Lone skriver ud i gruppen, at springrytterne gerne 
må lade springene stå til de næste, men at de skal være væk på de tidspunkter, hvor der køres bane.  
 
5. Nyt foder 
Det blev aftalt, at der indkaldes til et staldmøde, når vi er på den anden side af corona. Så kan Malene 
præsentere fordelene ved Nordic Horse-foderet, og opstalderne kan komme med deres kommentarer hertil.  
  
6. Rapport fra udvalgene 
a. Forretningsudvalget herunder økonomisk rapport 
Der er ikke noget nyt. Der har ikke været kontakt til ridecenteret, siden corona startede. Lone skriver til 
ridecenteret og orienterer om, hvordan tingene håndteres.  
Heidi sender tilrettet kvartalsbudget ud. Vi begynder først at afholde kvartalsvise staldmøder efter corona.  
Pr. 1. maj er der seks bokse ledige.  
Rideklubben får fortsat lokaletilskud, selvom vi ikke kan bruge lokalerne.  
b. Stævneudvalg  
Der er ikke noget nyt pga. situationen med corona.  



Underviserne har fået en rosette, de kan uddele i forbindelse med deres aktiviteter i den nyoprettede 
Facebookgruppe.  
c. Juniorudvalg 
Næste arrangement var ridelejr i Kristi Himmelfartsferien, så der skal formentlig findes en ny dato. Der har 
heller ikke været møde efter nedlukningen som følge af corona.  
d. Etablissementsudvalg/Vedligeholdelsesudvalget 
Heidi Klemmensen og Claus er de eneste, der er tilbage i udvalget. Palle hjælper også til. Det skal skrives på 
tavlen ved ridehallen, og der findes et nyt tidspunkt for arbejdsdag, når der åbnes op igen. Claus foreslår, at 
der bliver lavet en prioritering af opgaverne – og en mere langsigtet plan.  
Der kan med fordel lægges op til, at der skal være en ekstra person i udvalget.  
Bestyrelsen kom med et par input til prioriteringslisten, som Claus noterede. 
e. Elevskoleudvalg  
Det blev aftalt, at Mette og Christina tager fat i Laura ift. til at fortsætte med tirsdagsholdene fremadrettet. 
Mette og Christina taler sammen om håndteringen af elevskoleudvalget fremadrettet.   
 
7. Eventuelt  
Bestyrelsen har drøftet, om der skal være en ny leverandør af wrap.  
Palle har desuden informeret om, at der snart ikke er mere hø. Han undersøger mulighederne for en ny 
leverandør.   



Referat bestyrelsesmøde onsdag d. 5/2 2020 
Deltagere: Lone, Heidi, Connie, Anni, Lisa og Mette 
(Claus og Christina deltog også for at få et indblik i arbejdet) 
 
1. Meddelelser fra formanden (Lone) 
Der informeres om, hvordan og hvor ofte bestyrelsesmøderne afholdes. 
 
2. Status på daglig leder/staldpersonale situationen, har vi styr på driften? (Malene) 
Arbejdet fungerer fint og foldopdelingen har gjort ud- og indlukning lettere at varetage. Der er stadig et 
arbejde i gang med at undersøge nyt foder til såvel nøjsomme som aktive heste. 
 
3. Elevskolen - Opdatering på elevskolen, fungerer denne optimalt? (Mette og Connie) 
Elevskolen er været udfordret på skiftende undervisere på tirsdagsholdet, men Laura har nu overtaget UV 
frem til sommerferien. Vores gode og stabile passerpartere hjælper på skift på tirsdags- og onsdagsholdet. 
Tina stopper pr. 1. marts 2020 med onsdagsundervisningen, da hun ikke længere har tiden til UV. Sophia 
glæder sig til at overtage UV og Mette taler med hende herom. 
Vi er stadig udfordret på elevheste og vi søger stadig efter aktuel ny elevhest. Vi har købt John John, som 
fungerer super fint, og vi skal låne en fjordhest. Balloo er halt på forbenet, muligvis en hovbyld, som 
undersøges og parten sørger for sæbevand hen over weekenden i uge 6. 
 
4. Årshjulet 
Vi gennemgår, hvilke punkter der er vigtige at skulle have op på generalforsamlingen og Heidi laver 
dagsorden hertil. Herunder gennemgang af udvalg og hvem har interesse i deltagelse i følgende: 
Stævneudvalg, Juniorudvalg, Etablissementsudvalg, Caféteriet og Elevskolen. 
Frivillighedsprisen bliver lagt ud til, at opstalderne kan give deres mening til kende og bestyrelsen tager 
beslutning herudfra.  
Lisa indleverer pokaler til indgravering. 
 
5. Bearbejdning af indkomne mails, klager osv. fra medlemmer. 
Henvendelse fra opstalder vedrørende utilfredshed med manglende plads i ridehallen om onsdagen pga. 
spring. Så længe at der er indendørs sæson vil hallen blive brugt til spring i tidsrummet kl. 17.30-20.00, dette 
kan variere alt afhængig af antallet (Klaus skriver plan på FB hver onsdag). 
 
6. Rapport fra udvalgene: 
a. Forretningsudvalg herunder økonomi og kontrakter ved Heidi 
Økonomien bliver gennemgået og ser fin ud. Ridecentret har bevilliget et tilskud på 66.550 kr. til renovering 
af udendørsbanen, og de dækker udgifter til flis og grus, hvilket beløber sig til 34.000 kr. Der er ved at blive 
planlagt et møde med Ridecentret, hvor økonomi er på dagsordenen. Vi fortsætter med kvartalsgennemgang 
på staldmøderne samt på generalforsamlingen. Lørdag i uge 6 blive der afviklet møde med Lars (Revisor) 
vedrørende gennemgang af årsregnskab. 
b. Stævneudvalg (Heidi) 
Der afholdes 2 stævner, hvor begge er udendørs og med spring/dressur. Det første er 20-21/6 og 19-20/9. 
Der vil eventuelt kobles fredag aften på. Der er lavet dressur/spring underlag med logo, som kan benyttes 
ved individuel start og hold start. (De skal vaskes efter brug) 
Principper for uddeling af vandrepokal tages op til revurdering. 
c. Juniorudvalg (Anni) 
Der afholdes fastelavn d. 29. februar kl. 10.00-14.00 med tilmelding på FB. 
Igangværende planlægning af ridelejr. 
Pudsedag fredag aften inden sommerstævnet i uge 25. 



d. Etablissement Udvalg (Anni) 
Der er kommet et tilbud på stald skabe, som vi i bestyrelsen drøfter og afventer endnu et tilbud for at 
sammenligne priserne. 
Privat foderrum er udfordret på rengøring og der laves en turnus for dette, således vi kan opbevare foderet i 
rene omgivelser. Der sættes skraldespand, poser og køkkenrulle op. 
Der er kommet sikkerhedsrapport på de to store porte (indgang til stald og ridehal) og Lone undersøger, 
hvad disse indebærer og eventuel reparation. 
Der opsættes gitter ved første boks ved indgangen og forbedringer ved boksen ved siden af og disse 
galvaniseres for at forlænge holdbarheden. 
 
6. Eventuelt 
Om mandagen er der undervisning i såvel elevskolen som privat. Fritidscenter Højvang kommer med 2 
skiftene ryttere om mandagen i tidsrummet 17.00-17.30. 
  



Referat bestyrelsesmøde onsdag d. 8/1 2020 
Deltagere: Lone, Heidi, Lisa, Anni, Malene, Connie og Mette 
 
1. Meddelelser fra formanden (Lone) 
Der skal igangsættes møde med Ridecenteret vedr. økonomi, som afholdes snarest. 
Vi er meget glade for, at der er fyldt stald, men det giver et vis pres på ridehallen, når der er 
elevundervisning samtidigt med privat undervisning og daglig træning. Lone laver et opslag på FB, hvor der 
henvises til, hvilke regler der gør sig gældende i spidsbelastede situationer. Endvidere aftales det med 
Klaus, at han skal melde ud, hvis han underviser andre dage end normalt. 
 
2. Status på daglig leder/staldpersonale situationen, har vi styr på driften? (Malene) 
Malene er nu kommet i gang i sin fastansættelse hos REB og hun synes, at det går fint, hvilket bestyrelsen er 
enige i. Malene har fået kursus i kørsel med vandvogn, hvilket går super godt. Det er tidskrævende, at 
elevhestene skal have vand så ofte, for at alle kan nå. Vi aftaler derfor, at Bob flytter over til islænderne, 
således han har god mulighed for at få vand. Malene sætter ekstrahegnstråd op og Mette giver besked til 
underviserne. Vi har en god dialog omkring foder, da Malene gør os opmærksomme på fordele og ulemper 
ved nuværende, hvorfor vi beslutter, at Malene undersøger forskellige alternativer. Vi laver efterfølgende et 
staldmøde, hvor foder kommer på dagsordenen. Malene har ansvaret for foldinddeling i dialog med 
opstalderne, det er derfor vigtigt, at I kontakter hende angående ønskede ændringer. Der skal en ny plade på 
det første dommertårns tag. Når Malene ikke er på arbejde, men alligevel har sin gang i stalden som rytter, 
er det vigtigt at give hende plads til at dyrke hendes fritidsinteresse. Således spørgsmål til staldarbejdet 
foregår i hendes arbejdstid og ikke i fritiden. 
 
3. Elevskolen - Opdatering på elevskolen, fungerer denne optimalt? (Mette og Connie) 
Elevskoleheste nye/låneheste - Der er ny låne - pony på vej, den ankommer søndag d. 12. jan. og den skal stå 
indenfor. Flicha skal være på prøve i en uge, for at se, om vi kan bruge hende i elevskolen. Mia og Tina skal 
prøve hende. Heidi har kontakten med ejeren og tager ligeledes imod ponyen. Dette betyder, at vi har alle 
bokse i brug. Hvis såfremt vi skulle få en syg elevpony bliver den sendt hjem til Connie i sygeperioden. 
Vi leder stadigvæk efter aktuelle elevskoleponyer. Der er 4 på venteliste og Connie vil fremadrettet lave et 
nybegynderhold mere om tirsdagen. Vi skal snarest have et møde med underviserne, således vi kan få set på 
den ideelle holdsammensætning. Laura Mikkelsen kan kontaktes ved afløsning/sygdom. 
 
4. Årshjulet 
Generalforsamling slås op på FB. Undervisning følger skolernes ferie. Forsikringsgennemgang - bygninger 
ejes af ridecentret. Medlemstal indsendt til DRF. Arbejdspladsvurdering undersøges nærmere af Lone. 
 
5. Bearbejdning af indkomne mails, klager osv. fra medlemmer. 
Ingen indkomne 
 
6. Rapport fra udvalgene: 
a. Forretningsudvalg herunder økonomi og kontrakter ved Heidi 
Gennemgang af regnskab 2019. Første udkast til budget 2020 gennemgået. 
b. Stævneudvalg (Heidi) 
Der er ansøgt om stævner i henholdsvis juni og september. Der skal afholdes møde vedr. fordeling af roller i 
udvalget. 
c. Juniorudvalg (Anni) 
Ridelejr planlægges på næstkommende møde. 
d. Etablissement Udvalg (Anni) 



Der indhentes priser på faste staldskabe (Mette Langley). Lone og hendes mand ordner døren fra 
vandspiltorvet og ud til udeboksene. Der indhentes tilbud på bokssider inklusiv nedtagning og opsætning. 
(Anni aftaler med udvalget, hvem der gør det). Der er et forslag omkring opvarmningsbanen til spring 
klargøres til ridning, da der er lys på banen. Palle har haft besøg af kloakmester, som fortæller, at kloakken 
fyldes med regnvand, hvilket kan udbedres ved at hæve kloakdækslet og arbejdet iværksættes snarest. 
 
7. Eventuelt 
lørdag d. 11/1 afholder Malene miljøtræning kl. 10.00 - 12.00, der laves opslag på FB. Elevskolens elever 
informeres om, at de ikke må klippe vores ponyer. Malene giver elevhestene massage, når hun har tid og 
giver passerparten besked, hvis ponyen ikke må rides efterfølgende. 


