
Bestyrelsesmøde d. 3. maj 2016  
 

Fremmødte: Anette, Jørgen, Helle, Anni og Birte 
 
Arbejdsdag d. 14. maj. Birte sender lige sms til alle forældre i løbet af de kommende dage, da 

opslaget er kommet lidt sent ud.  
BESPISNING: Pølser, Kartoffelsalat, Flütes, kartoffelsalat, pastasalat (maibritt). Indkøb når be-
slutning: ANNI 

Opgaver: 
Dommertårn ? 

Køre affald, Tømme bokse i privatstalden, oprydning i boden, under rytterstuen, i hjørnet ved 
”boden,” sætte bord op i hjørnet.  
Rep. hegn og rette hegn på privatfolden, evt. lave dressurhegn 35 cm., vaske hallen ned, vinduer 

i rytterstue,  transportør flyttes eller laves ny rampe og døren tilrettes.  
Vi ser på antal tilmeldinger hvor meget det bliver til.  

 
Ridelejr.: Camilla og Ditte står for dette. Vi skal hjælpe med grill arrangementet  + til spisetider 
 

Stævne – bagvagt til boden hvis Anni er forhindret. Vi koordinerer pr. mail der bliver jo gjort lidt 
klart på arbejdsdagen.  
 

Egtved Rideklub vi er ikke inviteret til deres E-stævne , jeg har endnu ikke hørt hvorfor.  
 

Ringridning – vi sponsorer en brugskurv.   Træning i de 2 uger før tager vi derop og gennemfører 
den normale undervisning.  Informationsbrev til forældre om dette og evt. kørsels hjælp. UGE 21 
d. 23 + 25 og UGE 22 d. 31. maj og 2. juni 

 
DRF certificering. Grøndal, Anni, Helle og Birte gennemgår det vi har så det er klar til mødet med 
drf. D. + ponygames certificeringen.  Vi har møde med DRF fredag d. 8. juni kl. 14-16. Nye ride-

hjelme  så vi vil nu opfordre alle til at købe den nye sikkerhedsgodkendte ridehjelm pr. 1. januar 
– med i nyhedsbrevet.  Anni hører Britt ved Tufra om de kan tilbyde rabat på indkøb af ridehjel-

me hvis man er medlem af JORK.  
 
Kursus omkring håndtering  af heste / sikkerhed i forbindelse med alm. undervisning. Kan det 

indføres i den alm. undervisning så alle får det en gang om måneden/hver anden måned. 
 
Privatstald/opstaldningskontrakter 

Kontrakter, adm, pas og foderhygiejne og fold tilføjes i kontrakten og vi indkalder til et møde 
med privatstalden om de nye regler. (+ opstaldere i  elevstalden) 

 
Opfølgning på brandsyn. Nødskilte og nye brandslukkere sættes op/skiftes.  Jørgen har undersøgt 
leasing og vi har besluttet at få 6 enheder sat op. 5 x vandslukker og 1 x fedtslukker. Jørgen be-

stiller kr. 2400 pr. år.  
 

Ponytræk ved Fynslund Sportsfest : kl. 11-13:  Sabrina/Birte, Stephanie, Anette, Helle, Anni, 
Dicte, Christina Sundahl    Gipsy, Sweety og Laura   
 

Næstemøde : Vi har stævnemøde inden D-stævnet og ellers pr. mail. Næste møde ikke fastsat da 
Torben ikke var med. 
 

 


