
Bestyrelsesmøde d. 9/11-2021 – Egtved Rideklub 

Tilstedeværende: 

- Jørgen 

- Trine 

- Claus 

- Finn 

- Søsser 

- Sacha 

 

Dagsorden: 

Ansatte og tilknyttede undervisere: 

 

Drift og økonomi: 

- C-stævne i september har givet 1000 kr. i minus 

- Sponsorstævne har givet 16700 kr. + 

- D-stævne i oktober har givet 8430 kr. + 

 

- Ca. 1 transport af mødding om måneden. Kan efter undersøgelse af sagen ikke 

betale sig økonomisk ift. aftale om afhentning af økolandmand, så vi beholder vores 

nuværende aftale om afskaffelse af mødding. 

 

- Lønninger til ansatte udgør denne måned 42.000 kr. og vi får 56.000 kr. ind gennem 

klubmodul pr. 1. dec. (opstaldning, medlemmer, undervisning osv.), hvilket vil sige 

at lønninger altså udgør en rigtig stor procentdel af vores indkomst.  

 

- Til D-stævnet d. 26-27. juni har vi fået 6723 kr. samt 185 kr. i cafe.  

Til C-stævnet i dressur d. 5. september har vi fået 3619 kr. og -1039 kr. i cafe. 

Til sponsorstævnet d. 2. oktober har vi fået 16713 kr. og 2414 kr. i cafe. 

Til D-stævnet d. 24. oktober har vi fået 8430 kr. og 3495 kr. i cafe. 

 

- Vi opfordrer forældre og andre relationer til elever til at søge sponsorater og 

lignende til gavn for klubben.  

 

Opstaldning: 

- 4 nye opstaldere siden sommer. Pr. 9/11 har vi 10 privat-opstaldere, og pr. 1. dec. 

Kommer 2 nye.  

 



Klubmodul: 

- Claus opdaterer klubmodul med kommende arrangementer.  

 

Arrangementer: 

- Der afholdes julefrokost for medlemmer d. 17. december i rytterstuen. Sacha og 

Claus er tovholdere.  

- Juleafslutning for elevskolen d. 12. december. Foregår i ridehallen. Evt. noget 
kvadrille-ridning. 

 

Vedligeholdelse: 

- Opsætning (’’udskiftning’’) af rækværk/gelænder ovenpå rytterstue. 

- Barrieren i ridehallen kan evt. bruge en gang olie. 

- Vejen om til wrappen skal laves, og dette projekt tager mange timer. Evt. kan der 

bruges en weekend, hvor vi får samlet en del.  

- Mathias vil kigge på dysserne til vandingsanlægget i ridehallen. 

- Bunden i stor ridehal trænger til opfyldning.  

- Vandingsanlæggene i ridehallen skal frostsikres i vinter. Søsser hører Christel ad, 

og hun ved, hvordan dette fungerer.  

 

Stald: 

- Der skal ikke hænges mad eller gulerødder osv. Udenpå fodervognen. Ej heller skal 
det ligge i foderladen, så der kommer rotter.  

 

Cafeteria: 

-  

 

Elevheste og elevskolen: 

- Perle er blevet aflivet. Perle har stået halt i et helt år. 
- Der kommer ny privat lånehest, Penny, tirsdag d. 16. november.  
- 12. december er der julearrangement for elevskolen. Foregår i ridehallen. Evt. 

noget kvadrille.  
- Sidste undervisningstime er d. 21. december og opstart efter ferien er d. 4 januar.  

 

Stævneudvalg: 

-  

 



Evt.: 

 


