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Bestyrelsesmøde – Rytterstuen 

Tirsdag d 14. Januar, 2020 

 

Deltagere: Søren, Hanne, Trine, Sussi, Anne, Finn  

Fraværende: Søsser 

 

1. Godkendelse af referat generalforsamling. 
 

2. Økonomi og drift 
 
Wrap status: vi har p.t. 160 baller tilbage. Vi har brugt 126 baller fra sæsonens 
start. Alt wrap er betalt 160 dage frem. 
 
Vi har p.t. 150,000.00 kr stående på kontoen. 
 

3. Ansatte og undervisning. 
 
Eline har sagt op ift. hendes funktion som koordinator, opstalder og staldvagt. 
Hun fortsætter dog som underviser. Det betyder at vi skal have fundet en ny 
løsning ift. koordinering af hold, elever og heste, samt opsyn og pasning af 
elevhestene.  
 
Vi ønsker at spørge Vores andre undervisere om de er interesseret i at tage 
opgaven med varetagelse af elevheste. Fordeling af elever kommer til at ligge i 
bestyrelsen.   
 

- Arrangementer 

2019:           
7/12: Julefrokost 
15/12: Julearrangement 
30/12: D-stævne, spring  
24-26/1: D-stævne, spring og dressur 
29/2 + 1/3: D-stævne, spring og dressur 
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4. Vedligeholdelse 
 
Vi vil bruge nogle penge på at lave ny bund i lille ridehal. Finn kontakter 
Gustavsson.  
Derudover ønsker vi at købe nyt højtaler anlæg .....vi prøver at høre kommunen 
om de vil yde tilskud, idet det er en investering på 120-150.000 kr. Vi hører Bente 
om hun vil hjælpe med at søge. 
 
Sussi og hendes mand har købt et brugt køkken – her har vi brugt 3000 kr. Sussi´s 
mand vil forsøge at sætte det op i uge 7.  
 
Opsætning af vask i stalden. Vi hører Mathias om han vil hjælpe med at sætte det 
op. Der skal også skiftes et amatur på badeværelset. 

Vores lys udenfor stor hal (almindelig indgang ved cafeteriet) virker ikke, hvilket 
er blevet tiltalt af TDér til sidste stævne. Det er højest sandsynligt en pære som er 
gået. Søren og Finn kigger på det. 

Vi har fundet ud af at lyset i ”gammel” stald aldrig slukker. Finn skal have hjælp til 
at finde en løsning ved elektriker. Trine hører hendes mand om han kan hjælpe 
med det. 

Taget er utæt mellem gl. Rytterstue og stalden....vi skal have nogen op og rydde 
blade væk. Det er højest sandsynligt det som er galt. 

 
 

5. Stald 
 
Slothuus har sagt bokse op og dermed også staldvagterne. Kathrine Simonsen 
tager den ene staldvagt og vi prøver at finde en til Elines staldvagt, da hun også 
flytter pr. 1. Februar. 
 
Vi arbejder på en løsning hvor vi vil lave nye vinterfolde og får etableret områder 
på de enkelte vinterfolde hvor der ligges Heavymats så hestene kan stå tørskoet 
på et område af folden. For at vi kan lave vinterfoldene om skal vi have 
undersøgt hvad det koster at få ændret PODA hegnet. 
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Finn køber en ny gulvvægt til stalden til at veje wrap af med. 
Det ændres så elevhestene får det samme wrap om aftenen i vægt. Susanne 
finder ud af hvor meget der skal tildeles om aftenen. Det betyder at nogle får 
mindre eller mere om morgenen. 
 
Susanne har bedt om fri på følgende datorer: 6/3, 22/5 og 5/6. Vi skal have 
fundet afløser til hende de dage. Derudover holder hun sommerferie i ugerne: 
28+29+30. Hanne slår det op i opstaldergruppen. 
 
Vi er nødt til at have gjort rent i laden. Der er mange foderposer som rotterne 
har været i og det skal fejes og rydes op. 
 
Obelix er sat til salg og vi forsøger at finde et godt privat hjem til ham. 
I stedet har vi snakket om at låne elevheste fra Vejers Hesteudlejning. 
 
Der kommer nye staldkontrakter fra 1. Ferbruar-2020. 
 
Vi ønsker at købe nye skamler til opstigning. IKEA skamlerne holder desværre 
ikke og metal skamlen i stor hal er farlig for hest og rytter. 
 

6. Cafeteria 
 
Der er ikke noget nyt. 
 

7. Stævneudvalg 
 
Der er stævner i weekenden d. 24+25/1. Det betyder desværre at undervisningen 
fredag og lørdag er aflyst. 
Vi prøver at høre om vi kan låne parkering ovre ved slagteren / Anton Knudsen, 
fordi vi får et problem med at parkere ude på fold 1, da det er for blødt p.t. og 
der er stor risiko for at sidde fast. 
 
EGR pokal: Vi har besluttet der skal være mindst 3 ansøgere i en katagori før den 
bliver uddelt. Ellers er reglerne som vanligt. Det slåes op inden 1. Februar 2020 – 
det slåes op af Søsser. 
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8. Evt. 

Der indkaldes til Generalforsamling d. 25/2-20 kl. 19:30 

Der aftales at inden næste bestyrelsesmøde skriver alle medlemmer Deres opgaver 
ned, så de kan fordeles ligeligt i den nye bestyrelse. 

Næste møde: 19/2-20 kl. 19.00 

Egtved 26/11-19 

Trine H. Hansen 


