
EBR. Bestyrelsesmøde den 29 / 4 - 2020  

Deltagere ved mødet : Formand : Ole,  Næstformand : Allan, Tanja Vang, Camilla 

Østergaard, og Pernille Johansen. Mette Tang, deltog i mødet. 

Corona Håndtering : Opstart er gået fint, selvfølgelig med udfordringer ved dårligt 
vejr da der stadig kun må undervises udendørs. Der er blevet nusset og striglet med 
hestene i stalden, redet tur og undervist på udendørsbane.  
Mette vurdere fra gang til gang om der skal foregå undervisning ude eller om der 
hygges og læres om omgang med hestene i stalden. 
 
Vi må nu være flere end 10 ad gangen på rideskolens matrikel dog ikke flere ad 
gangen samlet på et sted. Dvs. max 10 i stalden og pr. udendørsbane.  
 
I ridehuset forbeholdt kun de private ryttere beder vi jer holde jer til max 4 ryttere ad 
gangen.  
 
Der skal stadig bookes tider ved Mette ! Dog råder vi til stadig at vise hensyn og 
overholde alle restriktioner også de hygiejniske, derudover at mindske ophold i 
rytterstuen og et minimum brug af toilettet, det ene toilet er inddraget kun til 
personale brug.  
 
Medarbejdere : Hen over sommeren vil Amalie få lidt mere tid til andre opgaver på 
rideskolen, det kunne f eks. være at klippe under tråde på folde, slå græs og rydde 
op.  
Der skal en gang imellem fjernes hestemøg på foldene for at mindske spredning af 
orm fra hest til hest, noget kan Amalie tage men ejerne til de enkelte heste på 
foldene må også tage noget en gang imellem…….  
 
Antal af ungarbejdere er fint lige nu. Flere har budt sig til, men lige nu er der ikke 
ledige job. 
 
Trådhegn, folde : Status fra sidste arbejdsdag er at alle hegn på kirkefoldene er 
tjekket, lavet og ok !  
Resten af  foldene skal stadig tjekkes og laves og gerne ved næste arbejdsdag.  
Bagerste hjørnefold er ikke brugbar da der er en del huller og knolde. 
 
Læhegn : Det nye læhegn ind til naboerne er godt i gang med at blive sat op men 
der skal stadig gøres en del. Tak til naboer og medlemmer for bidrag til hegnet ! Det 
blev til ialt 2200 Kr.  
 
Stævner / Ridelejre : De allerede planlagte stævner samt ridelejre gennemføres 
såfremt der åbnes op og gives tilladelse til lidt større forsamlinger.  
 
Dato for kommende arbejdsdag er : den 29 august. 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 26/5-20 kl. 19.00 i rytterstuen 


