
Referat bestyrelsesmøde d. 14 / 5 – 2019 

 

 

Allerførst, klubbens medlemstal er det højeste i mange år.   FLOT  !!!!!!!! 

 

Kommunen har godkendt ansøgning om tilskud til vores store ridelejr.  ( 2500 kr. )  

Ridelejeren i sommerferien annonceres på kommunens hjemmeside. 

 

Vores spring er ikke godkendte til D-stævner.  

Derfor er springstævnet i weekenden blevet et E – stævne da vores nye spring ikke er kommet. 

( Det vil sige vores egne elever gerne må springe ) 

 

Naboer er orienteret ang. Kommende stævner. 

 

Parkering ved Fibros kan ikke lade sig gøre på grund af udvidelse.  

Parkering til kommende stævne vil blive rykket til kirkefolden ( Kirkebakken ) hvis vejret er godt, eller på  

Allan vognmands parkeringsplads hvis vejret er dårligt. 

 

Da vi gerne vil undgå smitte af den florerende Herpesvirus må heste og ryttere udefra ikke komme 
i vores stald !! 

 

 

Halmpiller : Halmpille opstart er gratis ved første opstart. 

Ønsker man at skifte mellem halmpiller og halm og så halmpiller igen kræves et opstartsgebyr.  

Stor box : 200 Kr.   Lille box : 150Kr.  

 

 

Lokalrådets ambassadører tager ud og siger velkommen til nytilflyttere, vi vil fra EBR også gerne byde 
velkommen og ambassadørene får hermed en rabatkupon på en gratis holdridetime med i deres materiale. 



 

Der er byfest i Ebberup fra den 1 – 3 Aug. 2019 i den anledning er vi blevet spurgt af idrætsforeningens  

Støtteforening om vi kunne tænke os at stille med 2 ponyèr til trækketure den 3 Aug. 

Vi har sagt at det vil vi gerne men vi mangler 2 piger over 13 år ( med voksne ) til at trække med børnene.  

Er der nogle der kunne tænke sig at bruge et par timer på det i løbet af dagen ????? 

Samtidig deles der også her ud af rabatkuponer tik en gratis holdridetime.  

Meld meget gerne tilbage til Pernille J. ( Freja / Misty mor )   

 

 

Vi mangler stadig en til at tage sig af EBR`s hjemmeside og en administrator til vores 
FB side. 

Kom frisk !! 

 

Bestyrelsen arrangerer ikke Sankt Hans fest i år men er der andre der gerne vil er de hjertelig 
velkommende.   

 

 

 

 

Næste møde den 11 / 6 -19  Kl. 19.00 i rytterstuen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh. Bestyrelsen 


