
  

 

Bestyrelsesmøde GRR4 d. 23. juni 2016 

 

Dagsorden: 

1. Kort orientering fra bestyrelsesmedlemmer. 

Ingen informationer fra Randi. 

Pernille søger hjælp til at holde/harve banerne, Line spørges om hun vil hjælpe. 

Vandingsanlægget i den lille hal er ved at blive ordnet. 

Vandingsanlægget i den store hal skal indstilles vha Flemming.  Michael snakker med 

Flemming og advarer på tavlen. + indkalder evt. hjælp. 

 

2. Opfølgning på økonomi v. Trine 

Trine er p.g.a. stort arbejdspres på hendes arbejde, bagud med at udsende regninger.  

Vi drøfter hvordan arbejdet med at fakturere kan lettes. Fx med abonnement eller 

betalingsservice. 

Medlemmerne må gerne indbetale á conto. 

3. Etablering af ”ny ridebane”  

a. Status på projektet, herunder økonomi, tidsplan 

Vi venter på murbrokker. Kanten er etableret, de resterende sveller kan avendes til banket-

bygning på springbanen. Vi skal have svellerne kørt ned på springbanen, ned i det bagerste 

hjørne. 

Tidsplan: Vi afventer murbrokker, derefter kommer der et ”prøve” toplag som skal testes 

inden banen tages i brug. 

 



Økonomi: Den faste tilbuds pris holder. 

 Filtdug til ridebanen, skal være af en anden kvalitet da dugen skal kunne give sig, da 

murbrokkerne er ”spidse”. Tilbuddet på en dug der svarer til vores behov 18750 kr.  

Bestyrelsen vedtager at vi køber den dyrere dug. 

Økonomi overblik: 

Tilbud entrepenør ca.  kr. 56.000 incl. moms 

Dug kr.  ca. 19.000 

Jernbanesveller 12.000 kr 

Hertil kommer som mulig investering kommer: 

Hegn om ridebanen ca. 21.ooo kr 

Vandingsanlæg ca. 35.000 kr. 

Prøve på ridebanesand. Michael har medbragt sand, som bestyrelsen set på. Bestyrelsen 

har vedtaget, at vi indkøber den type ridebane sand som vi har set. 

Ved spørgsmål kan ”Baneudvalget” kontaktes.  Baneudvalget består af Michael, Pernille, 

Birte og Carsten/Marianne. 

Kontakt nummer ved spørgsmål fra medlemmerne: 61245252 Michael. 

b. Plan for frivilligt arbejde på ”ny ridebane”*,  

Vi afventer at der køres mere springjord på kanterne. Dette skal jævnes ud med skovl/rive. 

Øverste svelle skal være ”fri” af jorden.  Derefter skal der muldjord på, så der kan sås græs. 

 

4. Voltigering  

Bestyrelsen konstaterer at der har været mange aflysninger. Vi har drøftet voltigerings 

holdene, bestyrelsen tager kontakt til instruktørerne. 

5. Ridelejr 

12 tilmeldte. Julie melder klar og der er styr på det.  

6. Salg af harve 

Bestyrelsen beslutter at harven skal sælges til højstbydende. 

7. Ansøgning om køb af springgrav. 



Tilbud lyder på 12250 kr for vandgrav + 1200 kr for opspring.  Springrytterne vil gerne 

skyde 3000 kr ind. Så udgiften for rideklubben bliver godt 10.000 kr. Bestyrelsen har givet 

grønt lys da springning i klubben også prioriteres. 

8. Bestilling af sand til springbanen? 

Trine har ringet, men ingen kommer.  

Trine ringer videre. 

Derefter venter et arbejde med at fordele og tromle springbanen.  

9. Udlejning af cafeteriet – ansvarlig? (p.t. Else) 

Marianne sættes på som ansvarlig. Også på hjemmesiden. 

10. Kommende arrangementer 

Indvielse af  ny ridebane. 

11. Eventuelt 

 

Vi opfordrer til at ”løse hunde” s ejere skal samle deres hunds efterladenskaber op!!  

 

NY REGL:  Alle ryttere SKAL samle LORT op efter sig i ridehallen.  Sedler kommer op i 

hallerne.  Fx  inden ridning påbegyndes og ved afslutning, f.eks. Når hesten skridter varm 

og skridter af. 

 

Vi opfordrer alle til at huske hinanden på ”reglen”. 

 

Bestyrelsen vil nemlig gerne passe på bunden i ridehallerne. 

 

Traktoren har det ikke så godt, bestyrelsen har indkøb af ny brugt traktor med i budgettet 

fremover. 

Der blev drøftet hvordan Klubben og dens ryttere kan blive synlige i aviserne. Fx ved at der 

sendes et notits til de forskellige aviser.  Fx sønderborgnyt.dk og evt. jyske. Hvis en person 

kunne tænke sig at maile resultater og nyheder til aviser mm. ville det være rigtig fint. Ved 

interesse kan man henvende sig til bestyrelsen. 

Bestyrelsen opfordrer til der dannes et sponsorudvalg. Er der medlemmer som kunne 

tænke sig være i sponsor-udvalg? Ved interesse kan man henvende sig til bestyrelsen. 

 

 



 


