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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Hos Birte 
Tid: Mandag den 27. april 2020 kl. 20  
Deltagere: Anette Grøndal, Birte Kyed Andersen, Mette Schmidt,  Helle Schultz 

Rasmussen, Marianne B. Kristensen, Anni Brahms, Annie Hasfeldt,  
Afbud: Christian Steiness   

 

Referat 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Referat fra 5. marts 2020 og generalforsamling 11. marts 2020 (evt. udsættes for at brug 
tiden på eventuelt) 

Foder skifte – glidende overgang til pillebaseret foder, når vi har brugt op af havre og 
øvrige foder   

Skabe – tager vi næste gang. 

Der er fyldt godt med stabilgrus på udlukningsområdet. 

2. Økonomi 

Ok, økonomi selv om vi har sat kontingent ned midlertidig. 

Vi kan ikke komme i betragtning til ”hjælpepakker”. 

3. Status på foreningssystem v/Birte og Anette 

Der kan nu samkøres data med DRF, så vi kan se om ryttere, der stiller op til stævne er 
medlem i klubben.  

4. Diverse udvalg / hjælpepersoner v/Mette 

Intet nyt  

5. Orientering fra ejendomsudvalg v/Christian og Birte 

Intet nyt 

6. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

Tanja – ny Hr. Hansen 

Annie – ny Lady 

Helle – ny Wanda 

Sweety har fået fred 

Moondancer – stoppet som elevpony 
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Pt. lidt store ponyer, det bliver prøvet til når undervisningen går i gang. 

Karantæne boks og fold - boks afskærmes de første 7-10 dage så de ikke kan snuse til 
hinanden + fold for sig selv langs ridehallen alternativt 10 dages temperatur op til 
ankomst.  

7. Status på undervisere v/Birte 

8. Næste møde  tirsdag 2. juni kl. 19.15 i Rytterstuen  v/Alle 

9. Eventuelt v/Alle 

Opstart undervisning – hvordan griber vi det an? 

Regler for antal børn og voksne 

Særlig info til eleverne før opstart – påklædning (ude), mødetid 5 min holdet begynder, 
forlade klubben lige efter undervisning er slut, brug af handsker, forældre skal blive ude 
med afstand eller i bilen, mødetid 5 min holdet begynder? 

2 muligheder – opstart tænkes efter 10 maj 2020: 

1. elever kommer og opholder sig kun udenfor, forældre bliver ude eller i bilerne, kræver at to 
voksen kan hjælpe med opsadling mv.  Passere kan derfor være der samtidig og klare deres 
heste.  

2. elever kommer med forældre, forældre passer som tidligere mens børn rider. Her vil 
passere kunne komme i stalden efter sidste hold er gået.  

Elever der kommer med egne heste til undervisning, kommer til undervisning og sadler 
op udenfor – rytter må ikke komme i stalden. 

Toiletrengøring efter hvert hold 

Afklaringer på følgende så godt vi kan efter de regler vi kender til pt.:  

Arbejdsdag – finder dag efter sommerferien 

Stævner efter ferien – aflyses, kunne erstattes af sponsorspring el. springaften 

Ridelejr – aflyses i oprindelig form. Hvis der bliver mulighed i stedet hyggedag en lørdag.  

Bindebom – udendørs langs stalden til 4 stk, evt. en langs springbanen,  

Undervisning efter ferien 

Aftenhold  - evt. opstart nyt tirsdag/onsdag, kunne Karen tage et hold, har tidligere 
undervist. 

Passere mere ”aktive” – passerkontrakt udvides med forpligtelser til at hjælpe til i stalden 
og indgå på weekendhold. 

 


