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Referat af bestyrelsesmødet den 13/12 2012 

 
Siden sidst: 

Winnie mangler stadig championats regler fra Ditte til hjemmesiden. 

 

Rørene i vandingsanlægget det store ridehus skal forlænges, dette bliver gjort til foråret.  

Svend er på sagen. 

 

Det nye skridtbånd er kommet og er bliver godt brugt. 

 

Svend har sendt mail til kommunen omkring skiltning af den vej der går forbi husene. Han 

rykker dem for svar. 

 

Arrangement med Anna Kasprzak er udsat til foråret. Torben aftaler dato med hende. 

 

Winnie har talt med Mette Klose omkring muligheden for at rykke gymnastik spring 

holdene sammen. Dette kan ikke lader sig gøre. Mette informerer eleverne om at de skal 

varme op i det store ridehus. 

 

Undervisning: 

Der er 2 undervisere af gangen i det store ridehus, på enkelte tidspunkter. Dette får lov til 

at fortsætte. Der henstilles til at de der skal have undervisning skridter varm og af i det lille 

ridehus, når der er spidsbelastning. Underviserne må internt aftale hvis der skal øves 

program, rides på unge heste osv. Svend tager en snak med dem omkring dette. 

 

Bund i det lille ridehus: 

Hans Jakob skal komme og køre nyt sand ind. Winnie siger til når han har tid – Svend 

indkalder mandfolk til at skovle ud. Han køber også fiberbund hjem fra Walber. 

 

Løse heste i det lille ridehus: 

Det er forbudt at have løse heste i det lille ridehus, udover om søndagen! De der gør det, 

bedes stoppe. Ved syge heste kan det aftales med en fra bestyrelsen, at man må lukke 

dem løs.  

 

Julefrokost: Festudvalget har haft deres første møde – årets julefrokost afholdes den 9. 

februar kl. 18.00! Kom glad  

 

Lys på den udendørs ridebane:  

Svend er på sagen. 
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Generalforsamling: 

Afholdes den 21. februar kl. 19.30. Bestyrelsen mødes kl. 19.00. På valg er: Benny og Ransi 

samt suppleanter. 

 

Eventuelt: 

Der står spring fra klubstævnet udenfor det store  ridehus. Sportsudvalget skal få disse 

fjernet! 

 

Næste møde: Den 3/1 kl. 19.00 på rideskolen. 


