
Ebberup Rideklub 
Referat bestyrelsesmøde d. 4 / 3 – 2020 
 
Fremmødte: Camilla, Pernille, Ole, Allan, Tanja, Elisabeth (suppl.) 
 
1: Konstituering af bestyrelse :  Udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
2: Stævner samt kalender for året 2020 :   
 
 25.-26. apr : D-stævne samt kvalifikation. 
 6.-8. apr : Ridelejr mandag – onsdag i uge 15. 200 kr. pr. dag. 550 Kr. alle 3 dage. 
 Uge 25  : Sommer ridelejr med elevstævne i dressur og spring. 
 Uge 27   : Den store ridelejr med overnatning. 
 Sept.  : D-stævne med hold udefra. 
 Okt.   : E-stævne. 
 Uge 42 : Bestyrelsen afholder ridelejr. 
 Dec. : Julestævne og banko. 
 18.  dec  : Julefrokost og afslutning samt overrækkelse af klubmesterpokal. 
 
3: Tanja Vang vil uddele opslag til naboer om kommende arrangementer og 
arbejdsdage så de er informeret i forhold til trafik og evt. støjgener. 
 
4: Fastlagte arbejdsdage :     Lørdag den. 18 april ( uge 16 ) 
                                              Lørdag den. 29 august ( uge 35 ) 
 
5: I forbindelse med disse arbejdsdage vil Ole, Allan, og Mette lave en liste med 
opgaver der skal udføres på dagen. 
Bliver alle opgaver ikke løst eller er man forhindret af andet disse dage er man mere 
end velkomne til at skrive sig på og løse opgaven på andet tidspunkt.  
Vi forventer alle giver en hånd med da det må være i alles interesse at vi selv og vore 
gæster kommer til en pæn, præsentabel og en velfungerende rideskole. 
Dette gælder opstaldere, brugere af rideskolen såvel som forældre hvis børn der 
modtager holdundervisning. 
Der vil muligvis blive arrangeret små arbejdsdage udover de fastlagte datoer ! 
 
6: Leje af hal og rytterstue til private arrangementer opdateres på hjemmesiden. 
 



7: Ridehal / rytterstue kan benyttes til andre stævner eller tiltag der holdes til fordel 
for Ebberup rideklub, dog efter aftale med bestyrelsen. 
 
 
8: EnergiFyn : 
Vi mangler 5 nye / eller gamle medlemmer der vil give sin støtte til Ebberup rideklub 
således vi kan beholde vores tilskud fra Energi Fyn.                                                       
Med ”FynskSupport” kan man støtte sin klub når man køber el eller gas. Det koster 
ikke noget ekstra som kunde det er udelukkende EnergiFyn der betaler.                  
Meld meget gerne Ebberup Rideklub på som jeres support klub ! 
 
9: Vi vil gerne have flere støttemedlemmer. Mette er på opgaven  og tager gerne 
imod indmeldelser! 
 
10: Vi køber nyt, lettere og holdbart materiel til opdeling af Dressurbane, inden 1. 
april. 
 
11: Traktor med frontlæsser til flytning af halm, klipning af folde og andre opgaver 
købes. 
 
12: Der bruges flere halmpiller end budgetteret. Der er stor variation i forbruget.  
Vi arbejder på ny afregnings model. 
 
13: Afsætning af møg: Allan arbejder på en anden løsning, der bliver billigere.  
 
14: Arbejdsdag for opstaldere. Vi afprøver ny model hvor alle bidrager, enten med 
arbejde eller betaling. 
 
15: Bestyrelsesliste med navne og telefonnumre hænges på opslagstavle. 
 
Næste bestyrelsesmøde d. 29/4 - 2020 kl. 19.00, i Rytterstuen.     
  
 
 
 
 
 
 


