
Referat af bestyrelsesmødet den 14. maj 2013. 
Siden sidst: 

Der mangler en dåsecontainer til klubbens affald. Den kommer den 15/5. 

 

Budget over renovering af udendørsbane til Birthe Bünger. Pending Benny 

 

Vandingsanlæg: Er utæt. Svend og Randi undersøger med Lindberg om muligheden for at vende 

anlægget, så dyserne ikke længere står og kalker til, og derved bliver utætte. Derudover skal 

anlægget også forlænges. 

 

Sikkerhedsregler: Malunde har lavet et flot oplæg til reviderede og mere overskuelige 

sikkerhedsregler. Der blev foretaget lidt små ændringer. De nye regler hænger på rideskolen, er på 

vej på hjemmesiden samt sendes ind til DRF. Vi henstiller til at alle læser den nye version af 

reglerne – er der spørgsmål er I meget velkomne til at kontakte et af klubbens medlemmer. 

 

Arbejdslørdag: Er aflyst pga. manglende tilslutning. I stedet kommer der et opslag op med de ting 

der trænger til at blive ordnet, og forhåbentligt vil medlemmerne hjælpe med at ordne nogle af disse 

ting, når de har lidt ekstra tid. Der er ikke råd til at få tingene repareret af håndværkere. 

Der er nogle der gerne vil måle spring – dette bliver der sat en weekend af til, sidst på sommeren så 

de er fine til efterårets springstævne Der skal indkaldes til info møde omkring økonomi samt 

vigtigheden af at vi hjælpes af. Ellers bliver det svært at opretholde standarden i klubben samtidig 

med at der er en ansvarlig økonomi i klubben. Der er desværre klubber i området der lider – vi skal 

ikke gerne ende som dem! Der skal aftales en dato sammen med Benny. Der sendes info omkring 

dette ud til alle klubbens medlemmer i et brev, ligeså snart datoen er sat. Forhåbentligt er der nye 

kræfter der har lyst til at give en hånd med 

 

Traktor: 

Klipperen er sat på den lille havetraktor. 

Malunde får en kammerat til at gå den store traktor igennem og komme med et overslag over hbvad 

det vil koste at få den køreklar. 

 

Bund lille ridehus: 

Svend har snakket med Lene – hun er ved at finde en god pris på sand og filt til bunden. 

 

Græsklipning: 

Randi spørger Rasmus om det er noget for ham at klippe græssets på klubbens område, så det altid 

ser pænt ud på de udendørs områder. 

 

Startgebyr SJM:  

Klubben betaler startgebyr ved holddeltagelse for GRR4 til SJM. Kontakt Randi Callesen ved 

spørgsmål omkring dette. 

 

Eventuelt: 

Esben er blevet kontaktet af Handelsstandsforeningen omkring klubbens deltagelse i årets 

Torvedage. Der var masser af gode ideer, til hvad klubben kan bidrage med – det endte dog med at 

der blev besluttet at bruge kræfterne på de ting der trænger til at blive lavet i klubben i stedet for. 

 



OK tankkort – vi mangler stadig at få tilmeldt nye kort for at opfylde vores kontrakt med OK. Så 

har du ikke et OK kort, tag en flyer næste gang du kommer på rideskolen! Har du allerede et OK 

kort, så meld det til, så klubben kan tjene lidt ekstra penge  Der vil blive delt flyers ud til alle der 

kommer og parkerer til ringridning. 

 

Ringriderfesten vil gerne have vores hjælp i teltet igen i år. I år skal vi hjælpe med 8 personer i 

teltet til frokosten fredag aften. Torben har fået mere info. 

Springbanen skal ryddes til parkering inden ringridning. Benny snakker med Kim, så dem der 

bruger springbanen husker at få dette gjort ugen inden, såfremt der er undervisning i Juli måned. 

 

Randi B. C. har kontaktet bestyrelsen for at høre om der bliver lavet ny dressurbane på de 3 marker 

ved siden af den eksisterende bane. Det er der ikke økonomi til lige pr, så hun må meget gerne 

renovere hegnet 

 

Næste møde den 6/6-13 kl. 19.00 i Sekretariatet. 


