
Referat EBR bestyrelsesmøde d. 26/5-20 

 

Status corona :   Elevholdene er nu startet op efter Corona retningslinier. Det har fungeret 

fint, forældre og elever overholder de gældende regler i klubben og er generelt positive. 

 

Sommerferie  :   Amalie holder sommerferie i uge 29 og 30. Afholdelse af staldmøde onsdag 

den 3 juni kl. 19.30 i rytterstue vedr. fordeling af staldvagter.  

 

Staldvask. Mette holder ferie ca. uge. 28 – 29 – 30. I ferien vil Mette og Jimmy højtryksspule 

ponystalden. Bokslejer muger selv sin boks inden og maler efterfølgende sin boks selv.  

Kontaktperson i ferien, vedr. elevponyer ved sygdom er Tanja Vang Mikkelsen. Tlf. 31760803. 

 

Økonomi        :   Status fra Lotte: Der er til at betale regninger, men ikke meget mere.        

Bestyrelsen ansøger om tilskud til ny elevpony ved DRF Coronaprojekt. Tanja og Mette har lavet 

udkast til ansøgning. Ansøgningen er indsendt. 

Indkøb af ny baneopdeling afventer.       

Fra 1.juli vil der blive en egenbetaling på halmpiller hvis forbruget overstiger de 8 
poser pr. mdr. der er indregnet i bokslejen. 
Pris pr. efterfølgende pose er 25 Kr .pr. pose.     
Der vil blive lavet et system så den der henter posen selv krydser af hvad der er hentet/brugt. Alle poser 
skrives på. De første 8 poser der er noteret skrives ikke på regningen, det er de ekstra poser ud over de 8 
poser der vil blive skrevet på regningen hver mdr.  
Vi sætter vores lid til at vores opstaldere skriver korrekt på.  
 

Fluer: I foderrummet på bordet ligger der poser med ”Stalosan” til strøning i boksene når man 

har muget. Det vil mindske lugtgener og flueæg i sommervarmen. Det er til fri afbenyttelse. Det er 

stærk kalkbaseret, og kan æstse/svide på huden, så det er de voksne der håndterer det. Spørg 

gerne om råd og vejledning! 

 

Aktuelle arbejdsopgaver :   Det sidste læhegn skal hentes i jem og fix. Vi mangler folk til at 

hjælpe med at montere hegnet.  

Meld gerne ind med jeres hjælp ! 

Jimmy har klippet en del af hegnet ved foldene men vi mangler hjælp til at klippe det sidste.            

Det tager vi senest ved vores næste arbejdsdag. 



 
Næste arbejdsdag / dage bliver den 27. og 28. juni, vælg selv    
Hvis man ikke har mulighed for at hjælpe en af disse dage kan man aftale med Ole at tage en af opgaverne 
en anden dag men meget gerne før de planlagte arbejdsdage.  
Vi prøver at lave en liste på Hjemmesiden eller Facebook, men kun et sted. Opslag om det, når det er klar. 
 

Alternativt kan man betale sig fra det !  Dette er blevet besluttet da det de fleste gange er de 

samme folk, og for få, der trækker læsset. Der er opgaver som vi nu må betale medarbejdere for at løse, 
opgaver som tidligere blev løst frivilligt/u-lønnet. Ordningen bliver sådan at har man ikke løst en opgave i 
forbindelse med arbejdsdagen vil der blive opkrævet et gebyr på 200 kr. Aftal derfor  gerne med Mette eller 
Ole hvis du ikke kan komme de angivne dage, men gerne vil løse en opgave en anden dag. 

 

Der er planlagt Arbejdsdag igen d. 29 august, bl.a. med forberedelse til stævne. 
 
 
Ny hjemmeside   :   Vores nuværende løsning er ikke ret brugervenlig, og noget fungerer ikke.  

Vi har købt domænet ebberuprideklub.dk   Der følger fine skabeloner og nemt værktøj med på one.com     

Er der nogen der kunne tænke sig at lave os en ny hjemmeside?  Gerne en med mod på 

det og som har lidt forstand på opbygning af hjemmesider og også ved lidt om Ebberup rideklub. 

 

 

Energi Fyn           :   Hvis man køber eller ønsker at købe el ved energi Fyn ligger der i rytterstuen 

en brochure man kan udfylde og sende ind. På den måde kan man kan støtte Ebberup rideklub når 

man køber El. Vi har indtil nu fået tilskud, men hvis ikke 5 nye melder sig til ordningen inden 31. 

december vil vi miste tilskuddet ved udgangen af 2020. Så meld dig endelig til hvis du ikke allerede 

er tilmeldt. Giv gerne jeres støtte til Ebberup rideklub, tak ;0) 

Tak til Kamilla for at have deltaget engegeret i bestyrelses arbejdet i dette halvår.  

Suplleant, Elisabeth, overtager pladsen. 
 
 

Dato for næste bestyrelsesmøde er den. 18 August kl. 19.00 i rytterstuen. 

 

Vi ønsker alle medlemmer en god sommer ! 

- Og forhåbentlig kan vi snart være tilbage i fuld gallop! 

- Husk at følge med i opslag om stævner, ridelejre og måske andre 

arrangementer.  

 

 

 


