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# Dagsorden   

1.  Godkendelse af sidste referat - godkendt   

2.  Økonomi 

Forventet resultat for året er at klubben går i 0. 

Budgetdrøftelse af 2020 er så småt igang. 

 

  

3.  Drift 

• LED belysning – Modstrøm går i gang med installation, de estimerer 

at skulle bruge omkring 80 timer. Håbet er at alt er færdig inden 1. 

januar. 

• Vandingsanlæg - Monica er i færd med at kigge på vandingsdyserne 

da de vander meget forskelligt i hver sin ende af ridehuset. 

• Pavo foder er nu næsten indkørt, og der har ikke været henvendelser 

vedr. skiftet. 

• Ridehusregler for stort- plus lille ridehus forenkles og opdateres af 

Bitten. 

• Betalingssystemet til ydelser (vask, sol mv.) har været i udu nogen 

tid. Git undersøger pt. en mulig app løsning. En sådan løsning vil klart 

kunne aflaste den administration der følger med den nuværende 

betalingsløsning.  

• Så godt som styr på jubilæum d. 30. november. 

• Brandeftersyn af både DBI og brandvæsnet i den forgangne uge. Vi 

afventer rapport fra DBI, men det var meget positive 

tilbagemeldinger, der kom i forbindelse med eftersynet og dermed 

ikke grund til bekymring. 

• Brandslange eftersyn koster en formue (10 000,-/ årligt).  

Den lokale brandmand gav input til en anden og billiere udbyder. 

Bitten undersøger nærmere. 

• Boksbelægningen stryger derudaf og i løbet af de kommende 

måneder kan vi sige goddag til mindst 10 nye pensionærer, hvilket 

næsten betyder fuldt hus. 

• Ansøgning sendt til kommunen vedr. sommerfold på Kikhanebakken 

for de næste 2 år. 
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• Igangværende test med leca kugler på de folde der benyttes til 

rideskolehestene for at se om det er en løsning der på sigt kan 

bidrage med en mere langtidsholdbar virkning end flis. 

 

 

4.  Personale 

En smule mangel på personale efter afskedigelse af Tony samt Natascha der 

er startet på politiskolen. Antallet af pensionærer er steget så der mangler pt. 

en ekstra person til teamet. Der er samtale med 2 kandidater i den 

kommende uge. Vedligehold har derfor ikke første prioritet og er for nu sat på 

standby. 

 

 Bitten 

 

5.  Rideskolen 

Omkring 35 på venteliste. 

3 nye ponyer er landet (Buller, Nuller (nu Milla) og Spotify som lader til at 

være et super match med det rideskolen mangler. Cinta er sendt afsted med 

hestehandleren, der lige ser hvordan den falder til væk fra rideskole og 

stress. 

Fine er under udredning, dyrlægen kan ikke umiddelbart finde noget galt med 

hende. 

 

 Bitten 

6.  Nyt fra formanden 

Positivt møde mellem banken, Catrine og Jesper. 

 

Opfølgning med kommunen vedr. brevveksling mellem Lulu og kommunen 

omkring ridestier mv. 

 

 Catrine 

7.  Vedligeholdelsesplan og fondsansøgninger 

DGI fondsansøgning afventer svar og arbejdsgruppen har en forventning om 

at få sendt yderligere 4 afsted inden ultimo november. 

Nykredit har en fond der bør kigges på – Fond.dk 

 

 Fie 

8.  Hvervning af nye medlemmer til bestyrelsen bør så småt igangsættes idet der 

snart er genralforsamling. Med Bitten om bord i godt og vel et år bør det ikke 

være noget der afskrækker mulige kandidater. 

 

 Alle 

9.  Belægning af ridehuse – rideskole UV vs. privat UV (spring+dressur) 

Videoundervisning  

Mna kan booke videoundervisning i det lille ridehus op til ½ time. Andre 

ryttere må gerne benytte ridehuset imens.  

Springundervisning blev kort drøftet. Høj belægning, hvilket medfører 

venteliste så godt som hver uge. Andreas timepris er generelt højere end 

hvad pensionærerne har været vant til, og der er derfor en del fokus på at 

undervisningen er fokuseret når den pågår og at der ikke går tid med 

hyggesnak. Andreas skal sige fra hvis pensionærer henvender sig med 

   Alle 

 



 

 

 

specifikke spørgsmål alt imens andre pensionærer modtager undervisning, 

Der må henstilles til at dette klares efterfølgende, enten per telefon eller når 

al undervisning er ophørt.  

Bitten giver melding videre til Andreas. 

 

Dressurundervisning (supplement) - Projektet må siges at være strandet 

en lille smule, men tages hermed op igen. 

Som en start er der clinic med Bjarne Elefsen fredag d. 22. november. Ikke så 

mange tilmeldinger som håbet, så behovet for ekstra underviser skal 

afdækkes ordentligt inden der tages yderligere action og Sabrina skal gerne 

melde ud hvor hun ser sig selv i fremtiden.  

Longering i det lille ridehus blev endnu engang diskuteret og regler for dette 

vil blive afspejlet i de opdateringer Bitten er i færd med. 

 

10.  Cafeudvalg bliver fremover drevet af Karina, Pernille, Catrine og 

Helle. 

Stævneudvalget (Astrid) har haft overleveringsmøde med Git, som 

fremadrettet ikke ønsker at stå for stævnetilmeldinger mv. 

Fie bliver en del af stævneudvalget fremadrettet. 

 

  

11.  Diverse  

• Ønsker om bedre info på hjemmeside vedr. privatundervisning, 

herunder priser, varighed samt hvorledes man 

booker/kontakter underviseren. Herunder også Nete og Claus 

T. 

Bitten er i færd med opdatering. 

• Grundet gentagende indbrud i klubben, de seneste par gange i 

slik- og sodavandsautomaten, blev det foreslået at rykke 

automaten ind i stævneskabsrummet, hvor den ikke er synlig 

og hvor der kan låses af om aftenen.  

• Der mangler fortsat wifi signal til lejligheden og dette skal 

løses. Iflg. John er der trukket kabel under hele udhænget fra 

kontoret og ned til lejligheden og forbindelse bør kunne 

genetableres. Bitten undersøger og følger op. 

• Ønske om installering af lys ved det meget mørke stykke langs 

møddingen og blå stald. Bitten undersøger muligheder. 

• Termostat på vandhanen i vandspiltorvet vendt og det vil koste 

uforholdsmæssigt meget på vandregnignen, idet der betales 

for varmt vand så snart det blandes med det kolde.  

Til gengæld skal der styr på vamt vand til cafeteriet.  

• Genindførsel af sidst års success ”onsdagshygge i cafeen” er 

gået godt og tilslutnigen har været rigtig pæn. Der forsættes 

frem til onsdage d. 18. december. 

• Hvis vi skal puste lidt liv i klubånden bør der slåes et slag for 

klubtrøjer mv. som har været en stor success de tidligere år. 

  



 

 

 

Der kigges på dato for junioaften og stikkes en føler ud om der 

er stemning for nissevenner blandt de unge. 

 

 

 

Datoer: 

• 20.-21. december er der rideskolestævne 

• 28. december er der traditionen tro klubmesterskab efterfulgt 

af jule-/nytårsfest 

• Næste BM er fastlagt til: 

12. december 
 

 


