
 

  

  

MEDLEMSMØDE 15.3.2016 

Der var rigtig fint fremmøde med en positiv stemning og god debat.  

Bestyrelsen havde valgt et oplæg med 4 punkter, som udgangspunkt til mødet. 

 

Baneudvalg – kontaktperson Marianne Marker. 

Kort orientering om dette udvalgs arbejde. Primære opgave vil blive etablering af 

udendørs ridebane, samt belysning af udendørs baner.  

Derudover skal udvalget se på det opgaver, man f.eks. kan lave i forbindelse med 

arbejdsdage, hvilke behov for reparationer og udbedringer er der behov for.  

Der er et ønske om reparation eller anskaffelse af nyt indendørs vandingsanlæg for at 

kunne vande specielt den store hal optimalt, og derved forlænge levetiden for 

fiberbunden. 

Følgende er i udvalget:  

Carsten og Marianne Marker, Rasmus, Flemming, Pernille. Men der er altid plads til og 

brug for flere med gode ideer og hjælpsomme hænder.  

Der er et ønske om at have et område/hjørne af ridebanen til cavalettis (behov for flere), 

som kan blive brugt i udendørssæsonen. Merete vil søge om tilskud til flere bomme, så der 

kan laves flere cavalettis.   

 

Rengøring  

Grete gør toiletter rene hver mandag samt sørger for rene håndklæder. Har brug for hjælp 

til at feje og vaske gulve i rytterstuen samt i gangen ved toiletterne.   



 

Der udarbejdes en liste, så opstalder tager en ugentlig dag med at feje og vaske gulve samt 

tømme skraldespandene, det bliver ca. 1 gang hver 5. måned per opstalder. 

Der er forslag om at aflåse 2 af toiletterne i dagligdagen, så der er færre toiletter at rengøre. 

Der opfordres til ansvarlighed, brug ikke toiletterne til at blande mash/skylle spande efter 

mash.  

Bestyrelsen er behjælpelig med at købe nyt rengøringsudstyr. 

Bestyrelsen vil tage kontakt til Sønderborg Forsyning mhp. at skraldespanden tømmes 

efter planen (hver 14. dag) samt undersøge muligheden for en større skraldespand. 

 

Frivillighed 

Forslag om en tavle med de opgaver der er brug for hjælp til i forbindelse med f.eks. 

stævner og andre arrangementer (samarbejde med sports- og kantineudvalg).  Kort 

opgavebeskrivelse samt kontaktperson til de forskellige opgaver.  

Tavlen kan også bruges op til arbejdsdag, hvor opgaverne kan blive ført på op til 

arbejdsdagen. 

Der er forslag om at oprette et hjælperkartotek/-bank, hvilke ressourcer har vi i klubben, 

blandt medlemmer og forældre. Bestyrelsen vil arbejde videre på en sådan.  

Der opfordres til at medlemmerne bliver bedre til at køre fyldte trillebøre ud, jævne 

hovslag, HUSK at der også skal samles klatter i den lille hal, også ved løse heste. 

Enhver hjælp gavner i det store billede. 

 

SPONSORUDVALG – kontaktperson Birthe B. Christensen eller Marianne Marker 

Der er i dag et skilteudvalg bestående af Birthe B. Christensen og Marianne Marker, der 

primært står for at kontakte firmaer mhp. at få reklameskilte op i hallen samt søge 

forskellige sponsorater og fonde.  

Bestyrelsen ligger op til, at flere melder sig i dette udvalgt mhp. at søge andre former for 

sponsorater, f.eks. klubbluser, udstyr til ponygames, trec, voltigering, fælles bustur til 

arrangement eller andre klubmæssige ting. Også muligt at firmaer kunne få 

”reklamesøjler” op i forbindelse med stævner/arrangementer 


