
Referat af bestyrelsesmøde d. 9. december 2021 
 

Tilstedeværende ved mødet: 
• Mathias 
• Jørgen 
• Claus 
• Søsser 
• Trine 
• Sacha 

 

Arrangementer: 
Julefrokost d. 17, december: 

• Alle skal kunne fremvise gyldigt Corona-pas 
• Pt. 28 tilmeldte 
• Drikkelse medbringes selv 

 

Juleafslutning for rideskolen d. 12. december: 
• Alle skal kunne fremvise gyldigt Corona-pas 
• Der serveres æbleskiver af 2 omgange, så der ikke er for mange i rytterstuen ad 

gangen, eller der serveres æbleskiver udenfor i ridehuset. 
• Folk opfordres til at fordele sig 
• Der bæres mundbind 

 

Stævne d. 30/12-21 

• Afventer fra DRF om dette må afholdes ift. Corona-situationen.  
 

Økonomi: 
• Støtteforeningen har fået en pose penge. Heraf er der lavet striglepladser til stalden 
• Wrapballerne er for dyre, vi må finde en ny leverandør til næste sæson. Ved ny 

leverandør skal der være mulighed for at kunne returnere ballerne såfremt de er 
dårlige/mugne. Vi bruger ca. 350 baller wrap pr. år. Vi bruger ca. 180 halmballer i 
året. Disse er også dyre, og vi skal lede efter en ny leverandør. → optimering af 
nødvendige indkøb. 

• Der skal laves censor på lyset i rytterstuen, da lyset brænder mange unødvendige 
timer i døgnet. 

• 1. januar kommer der medlemskontingent ind, da dette indbetales hvert halve år.  
 

Ansatte og undervisere: 
 

Elevskolen: 
• Fortsat ventelister på elevholdene. 
• Elev-cup. Holdcup m. 4 ryttere pr. hold. Inddeling i puljer, med 3 hold i hver pulje. 

Der afholdes stævne i hver af de deltagende klubber. Man rider på hestene i den 
klub, hvor det pågældende stævne afholdes. Der er finale i Herning ved VM. Hvis 



såfremt EGR når i finalen i Herning til næste i 2022, er det de 4 bedste ryttere 
(ryttere med flest point), som skal afsted, så vi stiller det bedste hold vi kan.  

 

Stald: 
• Tilkøb af diverse ydelser er for billige, i forhold til hvor lang tid det tager. Ydelserne 

skal deles op i hver kategori (dækken på og af, gamacher på og af osv). Dette 
ændres til foråret.  

• Nye striglepladser → fortrinsvis til elevskolen når der er undervisning, og ellers må 
de bruges til fri afbenyttelse. Døren mellem striglepladser og ridehal kan evt. åbnes 
igen, da vejen derind er meget kortere, og det fjerner trafik fra stalden. 
Striglepladser sættes op i næste uge. Striglepladserne er lidt billigere end først 
forventet.  

 
Vedligehold: 

• Der skal i tidligt forår købes eller lejes en klipper til minilæsseren, så der kan slås 
rundt om hegnene ud mod vejen, da bevoksningen svækker strømmen. Lige nu er 
der for blødt og økonomien tillader det ikke pt.  

• Der skal renses tagrender og der skal flyttes et par tagrender på lille ridehal, da de 
er rykket en smule fra hinanden her. 

 

Cafeteriet: 
 
Evt.: 
 


