
Bestyrelsesmøde d. 15/06-2021 – Egtved Rideklub 

 

Dagsorden: 

Ansatte og tilknyttede undervisere: 

- Møde afholdes snart 

- Heidi stopper til august hvor Michelle herefter tager spring både mandag og onsdag 

 

Drift og økonomi: 

 

Opstaldning: 

- Der må gerne henvises til opstaldning hos EGR gennem diverse Facebook-

sider/grupper, oplys Søssers tlf. nr. 

 

Klubmodul: 

- Claus opdaterer bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder på 
klubmodul/hjemmesiden 

 

Arrangementer: 

 

Vedligeholdelse: 

- Der er kommet ny nøgle til nøgleboks og nyt system → er snart klar til brug 

- Søger frivillige til klipning af ukrudt under hegnene samt klipning af græsarealer ved 

parkering og ved ridehuse/stalde 

- Uge 27 → nedvask 

- Der skal laves loft i stalden → ny isolering og dampspærre 

- Jørgen har lavet vand på sommerfoldene og er ved at fikse vinterfoldene også 

- Hegnet på elevfoldene gennemgås 

- Der skal slås ukrudt og krat langs foldene → maskine skal købes eller lejes lige så 

snart økonomien tillader det (skal prioriteres højt) 

- Der indkaldes evt. til arbejdsdag for at trimme ukrudt under hegnene → langs 

foldende under hegnene, så der holdes gang i stødet på hegnene 

 

Stald: 

- Rent halm skal sorteres fra før der muges ud med maskine 



- Der skal være regler for hvem der må bruge minilæsser ift. forsikring → 

staldmedarbejder, staldvagter og vedligeholdelsesholdet + Claus må bruge 

minilæsseren  

- Søsser laver opslag angående brug af minilæsser 

- Karabinhager på striglepladser fikses 

- Aftenfodring skal dækkes fra uge 26 til 32.  

- Efter sommerferien mangler 1 eller 2 staldvagter 

- Elevhestene holder 2 ugers ferie, og påbegynder ’’fuld’’ ridning i uge 31 

 

Cafeteria: 

- Automat bliver udskiftet fra kaffe til sodavand og slik 

- Der skal laves hjælperseddel til stævner d. 26-27/6 

 

Stævneudvalg: 

- Der afholdes ministævne fra klokken 9:00-13:00 ca. søndag d. 15/06. 

- D-stævne d. 26-27/06-2021. Søsser og Sacha samarbejder ift. stævnet samt 

Equipe. Der skal laves hjælperplan. Tilmeldingsfrist er forlænget fra d. 16 til d. 20, 

da der mangler en del starter. Rosetter fra DK-rosetter. 

- Aktiv ferie holdes i uge 26. Charlotte og Anne laver en plan for aktiviteter. Pt. fuld 

booket mandag og tirsdag. Alle heste skal bruges (inkl. Hr. Hansen og Perle) 

 

Evt.: 

- Støtteforening er ved at blive overdraget. 
- Lydanlæg virker ikke, skal sættes til (mangler beslag). Skal være klar til C-stævne i 

september. 


