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# Dagsorden   

1.  Godkendelse af sidste referat - godkendt   

2.  Drift 

• Ridehusbunde blev afrettet og fyldt op d. 26. september til stor 

glæde for alle. Det har lysnet meget i ridehuset, særligt fordi 

lysstofrør ligeledes er skiftet op til stævnet senere i oktober. Der er 

stadig udfordringer med opsamling af klatter og det må formodes, at 

det er den samme håndfuld som bare ikke kan råbes op.  

Video overvågning som nogle har foreslået er pt ikke en løsning vi 

bryder os om. Det er for omkostningstungt, administrativt umuligt og 

kan ligeledes være på kant med GDPR lovgivningen.  

Forslag til varsling om stigning i boksleje såfremt de dårlige vaner 

fortsætter blev stillet. 

• LED belysning er blevet kigget på af både haft Zahle el og Modstrøm 

og det er meget forskellige løsninger de hver især fremkommer med. 

Modstrøms løsning vil gøre brug af de nuværende armaturer og gå 

uden om spolerne. Zahle el siger derimod at de nuværende amaturer 

er gennemtærede og bør skiftes idet de er beregnet til indendørs 

brug, hvilket ikke er hensigtsmæssigt da klimaet i ridehuset rent 

faktisk svarer til udendørs klima bla. pga. luftfugtinghed. 

Gert assisterer efter bedste evne Bitten på sidelinien. 

• Tagspærret i det store ridehus er blevet undersøgt af en 

proffesionel. Tilbagemeldingen var at revnen har været der siden 

opførelsen af ridehuset og at den er at betragete som kosmetisk og 

derfor ikke har nogen konstruktionsmæssig betydning.  

• Skift af foderleverandør blev præsenteret på medlemsmødet 1. 

oktober og blev poitivt modtaget af de fremmødet pensionærer.  

Alle er blevet tilbud en foderkonsultation d. 16. oktober og en 

håndfuld har på nuværende tidspunkt takket ja til det tilbud.  

Kontrakten med Saraceen er opsagt pr. 1. november hvorefter PAVO 

overtager.  

• Medlemsmødet d. 1. oktober havde et pænt fremmøde og bar præg 

af en postiv stemning bland pensionærerne. Der var sågar ros til den 

daglige ledelse og bestyrelsen som man mente gjorde et godt stykke 

arbejde. 
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• Ønsket om en junioraften blev luftet hvor sikkerhed, færdselsregler 

mv. gemmengåes. 

Fie, Pernille og Astrid prøver at få sat en aften op, evt. en tirsdag. 

• Boks belægningen er hjulpet lidt på vej af senest 3 nye 

pensionærer. Pt. er der således 13 tomme bokse mod 18 i august 

måned. 
 

 

3.  Personale 

Natascha stopper pr. 1. november da hun starter på politiskolen, men hun 

fortsætter med lukkevagt mandag til torsdag, og Dan har taget fredagen. 

Helene er blevet tilbudt fastansættelse og har glad takket ja.  

Tony er i færd med at kalke hvidt på væggende i det store ridehus. Projektet 

kan dog først fædiggøres efter Holte Hestival idet de store fast annoncør 

plader skal nedtages så der kan kalkes bag ved disse også. 
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4.  Rideskolen 

Indtægt generelt opadgående, dog kommer oktober måned til at opleve en 

mindre nedgang idet et antal elever har fået tilbudt en gratis måned som 

kompensation i og med deres hold er blevet flyttet frem og tilbage pga. 

bomtræningen om tirsdagen som ikke lige var gennemtænkt. 

Der vil i oktober ligeledes være udgifter til sadelmager til ponyer og heste 

samt køb af sadel til den nye Mummi rideskolen ikke har noget på lager der 

kan tilpasses. 
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5.  Vedligeholdelsesplan og fondsansøgninger 

Fondsansøgningsdelen kører på og en tilrettet ansøgning er lige på trapperne. 

Bitten har haft en repræsentant fra DGI ude og kigge på muligt dræn til 

kravlegården (den indhegnede udendørsbane). Vurdering var at det ikke kan 

løses med en drænløsning. 

Cafeen trænger til en gevaldig ansigtsløftning. Pernille forsøger sig med 

IKEA’s fond for at se om vi kunne få sponsoreret et nyt køkken samt Silvan 

der måske vil sponsorere nogle nye borde. 
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6.  Belægning af ridehuse – rideskole UV vs. privat UV (spring+dressur) 

 

Videoundervisning er igen på agendaen og det blev besluttet at melde ud 

til pensionærerne at videoundervisning accepteres i det lille ridehus og KUN i 

det lille ridehus under forudsætning af at der IKKE pågår undervisning med 

en FYSISK underviser samtidig. 

Rideskoleundervisere er begyndt at blive efterspurgt til privatundervisning. 

Der var enighed om at Nicola på lige fod med Helle og Sophie kan undervise 

privat når der er efterspørgsel på det. Hvis Nicola må undervise har vi en 
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potentiel ny pensionær på vej ind fra Gøngehusfarmen som kun vil flytte 

såfremt hun fortsat kan modtage undervisning af Nicola. 

 

Dressur underviser supplement 

Astrid afsøger markedet for alternativer til en ekstra dressurunderviser. 

Dennis Holst, Birgitte Byrialsen og Bjarne Elefsen blev nævnt som mulige 

emner. Catrine starter en rundringning og afdækker hvem at de førnævnte 

der overhovedet er interesserede. 

Pt. er undervisningen er fordelt således: 

Sabrina: Mandage frem til kl. 17 samt tirsdage og torsdage. 

Nete: Mandage, torsdage og lørdage 

Claus T: vides ikke helt da det svinger meget 

Evt. ny underviser: vil således kunne undervise mandage, fredag og evt 

torsdage. 

Longering i det lille ridehus bør kun forekomme når der ikke er andre ryttere 

tilstede. Ryttere til hest vil altid have fortrinsret frem for ryttere på jorden. 

 

7.  Stævneskabe samt stålskabe 

Alle skabe skulle nu gerne være registreret og nogle få 

tilbageværende stævneskabe er blevet brudt op. Tanken er at få 

Annette fra Brugt Rideudstyr ud og se om der er noget hun vil købe 

mod at vi evt. får et tilgodebevis til senere køb af udstyr i butikken. 

 

    

 

8.  Jubilæumsfest 30. november 

Kommunen har bevilliget kr. 5.000,- til fejringen. 

 

  

9.  Holtehestival 

Hjælpelister er så godt som fyldt op, godt drevet af bl.a. Lotte 

Langetoft fra stævneudvalget. Men der kan sagtens bruges flere! 

 

  

10.  Kommunen 

Dialogmødet med kommunen d. 3. oktober blev afholdt med Bitten og 

Catrine. Meget positiv tilbagemelding og som nævnt tildelte de sågar 

klubben kr. 5.000,- til den forestående jubilæumsfest. 

Der kigges på matrikelkort ved foldene for at se om det er muligt at 

udvidde og beskære på foldene op langs rampen.  

 

  

11.  Diverse  

• Forslag til at der indføres ”månedes gæst” som fast punkt på 

BM møder fremadrettet. Det kan f.eks. være Sabrina, Nicola, 

Monica mv. Forslag modtages. 

• Ophæng på boksdøre. Det blev på sidste møde diskuteret at 

det er tilladt at have bokstasker mv. hængende men ikke 

nagelfast inventar. Emnet blev bragt op igen idet der forsat er 

overvejende mange der har store dækkener, poser og tasker 

samt gamaceher og klokker hængende. Det er problematisk 

  



 

 

 

for personalet at komme forbi uden at rive ned eller ødelægge 

noget men det er mindst lige så problematisk at det rent 

faktisk udgør en kæmpe brandfare. 

 

• Git ønsker ikke længere at være stævneansvarlig og posten 

skal derfor erstattes med en/flere pr. 1. januar. 

• Kortaflæser til vaskemaskine, tørretubmbler, skridtbånd og 

solarier er gået i stykker og kan umiddelbart ikke repareres. 

Det medfører at der ikke kan opkræves betaling for brug af 

disse ydelser. Der skal ses på en ny løsning a.s.a.p. da alt 

hvad der forbruges således kan ende med en direkte udgift for 

klubben og ikke det enkelte medlem. Git er på sagen.  

• Bittten pusler med et projekt der indebærer at aftage 2. 

sorterings Leca kugler (bedst kendt som lerkugler der fungerer 

som dræn i bl.a. havekrukker mv.) Det kunne være en genial 

løsning at køre på foldene idet de ikke optager vand men har 

en drænende effekt hvis det smides de mest mudrede steder 

på foldene. To be continued.... 

• Forslag om genindførsel af sidst års success ”onsdagshygge i 

cafeen”. Forventet opstart bliver onsdag d. 13. november hvor 

alle er velkomne til at lave lektier, købe toast, æbleskiver 

m.m. 

• Catrine og Jesper har møde med banken 11. oktober. 

 

 

 

 

 

• Næste BM er fastlagt til: 

6. november 

12. december 
 

 

 

 


