
Ebberup Rideklub   
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 27/9 - 20 

 

Til stede: Tanja, Allan Ole. Mette med ved noget af mødet.  

Referent: Tanja 

• Arbejdsdag – Hvordan fungere dette i praksis med betaling og med liste over opgaver?: Det 
er generelt blevet taget godt imod. Flere har meldt tilbage at det er rart at have muligheden 
for at betale sig fra det, så man ikke har dårlig samvittighed over ikke at kunne deltage. Det 
fungere med opgaveliste. Flere ting bliver ordnet og der er kommet god feed back på  
muligheden for at kunne lave en opgave, på en vilkårlig dag i stedet for en fast dag.     
 

• Der bliver ikke flere arbejdsdage i år, men al hjælp til løbende praktiske opgaver og 
”papirarbejde” er velkommen. 
 
 

• Corona – Der skal opfordres til god hånd hygiejne når man færdes i klubben.         
Der vil blive sat ekstra sprit op forskellige steder rundt i klubben. Der vil komme sprit 
tilgængeligt i stalden, ved klubbens sadelrum, således at man kan spritte hænder inden 
man tager udstyr fra rummet.  
 
Det er besluttet at der skal bæres mundbind til det kommende stævne den 4/10. Dette når 
man står i hallen og ser ridning samt i cafeteriet. Det vil være muligt at købe mundbind i 
cafeteriet.  
Cafeteria personale skal ligeledes bære mundbind og handsker.   
 

 

• Ny elevpony – Da Alladin rejser hjem til efterårsferien, vil vi komme til at mangle en 
elevpony. Der er forsøgt med opslag på facebook ang. Lån af pony, men uden held.    
Ceres går med på det niveau han kan. Han bruges primært til begynder hold, hvor han kan 
skånes for galop. Dette fungere fint indtil videre.                                                                   
Day genoptrænes stille og roligt, men det kan ikke siges hvornår han begynder at gå med i 
undervisningen.  
 
Mette og Anna har løbende dialog om Princess og hvorvidt hun kan/skal starte stille op 
med at gå med i undervisningen.  
 
Der er begyndt at stå børn på venteliste til begynderhold.  
 
Samlet set er der behov for en pony mere. Bestyrelsen arbejder videre på enten låneaftale 
eller at købe.  
 

• Fondsøgning til indkøb af elevpony: Der har været søgt midler hos fynske bank. Dette er 
der kommet afslag på. Der arbejdes videre på at få søgt andre steder. 
 



• Folde – Næste forår vil der vurderes på hvor meget gødning der er nødvendigt. I år har 
græsset været meget kraftigt og det har ikke kunne holdes nede, da mange af 
ponyerne/hestene ikke tåler for meget græs.  

 

• Foder til elevheste – Der indhentes rådgivning om foder, for at se om vi har den bedste 
løsning til vores heste.  
 
 

• Brug af egen underviser - Det har været drøftet hvordan det forholder sig 
sikkerhedsmæssigt, hvis der er to der underviser på samme tid på samme bane. Dette kan 
ikke forsvares, hvorfor det er besluttet at der kun må være 1 underviser pr bane ad gangen. 
Beridderen er tildelt første ret, derfor vil det først være muligt at benytte egen underviser fra 
kl 20.00 i hverdagene. Fredag fra kl 18.00.  
 

• Telefon brug på hest – Det er besluttet at man skal bruge håndfri telefon, hvis der er andre 
på banen. Det vil sige at: Er man alene må det være op til en selv om man vil bruge 
håndholdt telefon, men er der andre skal det være håndfri.  
 

• Klubtrøjer – Allan undersøger muligheden for klubtøj med navn trykt eller broderet.  
 

• Facebook gruppe – Bettina Lindhardt er blevet ny administrator på Facebook gruppen.   
 

• Hjemmeside – Der mangler hjælp til at oprette ny hjemmeside.  
 

• Rengøring: Anne Nancke er blevet tovholder. 
 

• Kiosk er fortsat Pernille Larsen 
 

• Energi fyn aftaler – Mette vil dele brochure ud vedr. disse i den kommende tid.  
 

• Stævne nyt – Julestævnet bliver med holdridning og springning. Der arbejdes på at 
planlægge et sponsor stævne først i det nye år.  
 

• Næste møde lørdag d. 21/11 – 20, kl 14.00 i rytterstuen 


