
Bestyrelsesmøde d. 13/09-2021 – Egtved Rideklub 

Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer: 

- Claus Thielsen 

- Søsser Sejer 

- Trine Hoejgaard 

- Jørgen Martinsen 

- Sacha Bentsen 

 

Dagsorden: 

Ansatte og tilknyttede undervisere: 

- Staldpiger → Laura er inde som staldpige de næste 2 måneder, da Rikke er 
’’sygemeldt’’.  

- Søsser printer billeder af staldpigerne, som kan hænges på tavlen i stalden.  

 

Elevskolen: 

- Elevhestene skal deles op på 2 folde fremover, så de ikke alle sammen går 
sammen på én fold.  

 

Drift og økonomi: 

 

Opstaldning: 

- 100 kr. pr. del for at tilvælge påsætning af klokker, gamacher eller dækken. 
- 100 kr. for tilvalg af levering af wrap. 
- Ind- og udlukning i weekenderne kan tilkøbes for 150 kr. i måneden. 
- Opdatering af priser på boksleje alt efter hvilken type man vælger: 
- Miljøboks uden vindue – 1725 kr. 
- Miljøboks med vindue – 1925 kr. 
- Selvpasser halm uden vindue – 2000 kr. 
- Selvpasser halm med vindue – 2200 kr. 
- Fuldpasser med vindue – 2325 kr. 
- I prisen er inkluderet udlukning i hverdagene. 

 

Klubmodul: 

 

Stald: 

- Klokker og gamacher må gerne hænge på lågen på boksdøren. Der må bare ikke 
hænge en foderkrybbe så bokslågen ikke kan åbne. Man må heller ikke have 



godbidder/poser osv. Hængende på lågen, da elevhestene går i det, når de lukkes 
ind og ud.  

 

Vedligehold: 

- Krat og træer som er vokset op langs hegnene skal snarest muligt klippes/ryddes → 
flis herfra kunne evt. fyldes på højen mellem springbanen og dressurbanen for at 
undgå alle brændenælderne.  

- Arbejdsdag ift. til oprydning på loftet over rytterstuen samt bunken af ’’skrammel’’ 
ved foderladen. Og evt. trimning langs hegnene. Arbejdsdag er søndag d. 10. 
oktober. 

- Tørretumbler bliver sat til i stalden sammen med vaskemaskinen.  

 

Stævneudvalg: 

- Åbent hus som var arrangeret til d. 25. september, men må flyttes til anden dato. 

- Arrangement for elevryttere og forældre d. 19. september med Søsser og Michelle. 

Der fortælles om stævner og tilmelding, samt der males lidt springmaterialer. 

Michelle har fået doneret noget maling til springmaterialerne.  

- Vi holder sponser stævne d. 2-3/10.  

- Vi holder D-stævne d. 23-24 oktober.  

- Vi holder Aktiv ferie i uge 42 – mandag, tirsdag, onsdag.  

 

 


