
 
            Referat bestyrelses møde 18/04-2017  
 
 
 
Tilstede: Mikael, Karina, Maria, Malene, Line 
Fraværende: Merete 

 
1. Ridebane, udendørs 

 
Der er lavet en god og økonomisk løsning i samarbejde 
med professionelle fagfolk, endelige løsning forventes 
snarest muligt. Banen laves færdig i forbindelse med 
arbejds weekenden d. 6. og 7. maj.  
 

2. Springbane  
 
Der er kørt vasket sand ud og hullet efter vandgraven er 
fuldt op og stabiliseret. Der er sået græs på banen, 
sponsoreret af Carsten Marker, bestyrelsen vil gerne sige 
tak til Carsten for dette, samt Jan for kørsel af 
rendegraver og de andre frivillige.   
Banen skal have ro og åbnes først op tidligst d. 25. april i 
forbindelse med springundervisning, og åbner helt for 
ridning d. 28. april i forbindelse med Klubmesterskabet i 
springning.  
 

3. Arbejdsweekend 
 
Den 6. og 7. maj er der arbejdsweekend, bestyrelsen 
opfordrer alle til at deltage i det omfang de kan, om end 



det blot er en time i løbet af weekenden.   
Bestyrelsen informere løbende, så hold øje med opslag på 
facebook og hjemmesiden. 

 
 
4. Ride lejr 

 
Bestyrelsen arrangerer igen i år ride lejr, der arbejdes på 
nye ideer og tiltag. Der kommer information om dette 
løbende. 
Julie Dyrgaard står igen i år, for ridelejren.  
 

5. Sikkerhedscertificering 
 
Klubben skal have nye sikkerhedscertificering, dvs. Der 
kommer nogle ændringer i sikkerhedsreglerne . 
bestyrelsen melder ud når de nye regler er trådt i kraft, 
reglerne ville kunne ses på hjemmesiden og ophængte i 
rytterstuen og på ride klubbens arealer.  
Vi forventer medlemmer fortsat følger reglerne når de er 
vedtaget og certificeret – forslag fra medlemmer og 
tidligere problematikker i forhold til reglerne, er taget i 
betragtning under udarbejdelse af de nye regler.  
 
I forbindelse med sikkerhedscertificeringen skal der også 
afvikles et førstehjælps kursus, bestyrelsen melder ud om 
dato.  
 

 
6. Økonomi 

 



Fremadrettet vil medlemmerne modtage facilitetsafgift 
opkrævninger hver 2 måned, dvs. der kommer to 
regninger ud hver 2 mdr. I stedet for hver mdr.  
Bemærk derfor betalingsdatoen på den ene af de 2 
regninger. 
 
Dette er gjort for at lette arbejdsgangen og byrden for 
kasseren – samtidig med at medlemmerne får deres 
opkrævninger rettidigt.   
 
Er der nogen tvivl, så kontakt kasseren eller en anden fra 
bestyrelsen.  

 
7. Fremtidige projekter 

 
Bestyrelsen er opmærksom på at vandingsanlæggene i 
begge haller skal renoveres eller helt udskiftes – samtidig 
ønsker bestyrelsen at der kommer mere energivenlig og 
bedre belysning i begge haller. 
Den nederste del af barrieren i den store hal vil med tiden 
også skulle skiftes – barrieren i den lille hal skal males 
dette håber bestyrelsen at Michael, vores flexjobber, vil 
kunne varetage. 

 
 

8. Næste møde 
 
Bestyrelsen har møde igen Mandag d. 1 maj 2017 
 

 
 



9. Eventuelt. 
 
Der er søgt om en hjertestarter fra Tryg-Fonden til 
Rideklubben, svar på ansøgningen kommer først i 
efteråret. Der er arbejdes også på at etablere et  
førstehjælpskursus, også et for hest.  
 
 
 


