
Bestyrelsesmøde d. 29. marts 2022 

Deltagere: Tanja, Dorthe, Vickie, Anna Sophie (referent). Mette deltog på noget af mødet. 

Afbud: Karoline, Elisabeth, Katrine 

Arrangementer 

Der har været afholdt kæpheste-ridning. Det var et flot arrangement med glade børn, både medlemmer og 

ikke-medlemmer deltog og der var fine præmier. Tak til Højlund Mølle for at sponsorere gavekort. Der 

ligger billeder på Facebook-siden. Måske der arbejdes videre med flere kæpheste-arrangementer. Hvis man 

ønsker at stå for dette kan man kontakte bestyrelsen. 

D. 16. marts var der forældremøde. Det var et godt møde og lærerigt for bestyrelsen at høre forældrenes 

synspunkter. Der vil blive afholdt forældremøder ca. 2 gange årligt fremover. Referatet kan ses i rytterstuen 

og på hjemmesiden inden længe.   

Fællesspisningen d. 30. marts blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. Vi prøver igen senere på året. 

Husk at melde til påskefrokost d. 13. april! 

Der er dagsridelejr i påskeferien d. 11.-13. april. Der er allerede ca. 10 børn tilmeldt. Alle børn er velkomne, 

både medlemmer og ikke-medlemmer. Tilmelding til Mette. 

Der er forældrekursus d. 3. april hvor man kan komme og bl.a. lære at sadle op. Info og tilmelding hos/til 

Karoline. 

Der har været afholdt bidprøvning for privatrytterne og ryttere udefra. Det var også meget lærerigt. 

Der bliver afholdt Mountain Trail Kursus d. 23. april for folk med egen hest – både medlemmer og ikke-

medlemmer er velkomne. Se invitation på Facebook. 

Se desuden kommende aktiviteter på opslag i rytterstuen. 

Stævner 

Stævneudvalget mangler medlemmer! Og der mangler hjælp hvis der skal afholdes stævner fremover. 

Kontakt Anna Sophie 

Sponsorer og fonde 

Der arbejdes med reklameskiltene i ridehuset. Der følges op på nuværende aftaler og det er målet at få 

fyldt op med nye skilte. Indtil videre er indgået to nye aftaler. Det koster 2500 kr. pr. år inkl. moms at have 

et skilt i ridehallen. 

Derudover arbejdes med at lokale virksomheder kan være med til at sponsorere en ny elevpony ved at give 

et engangsbeløb på 2000 kr.  

Har man et firma eller kender nogle der vil have et skilt op eller sponsorere et engangsbeløb kan man 

kontakte Anna Sophie eller Elisabeth. 

Der er søgt Rise Sparekasses gaveuddeling om hjælp til køb af nye udendørs bænke/borde-bænkesæt, da 

de er meget slidte! 

Friluftsrådet er søgt om 60.000 kr. som kompensation for tabte indtægter pga. corona. 



Der søges flere fonde. Bl.a. til ny ridehusbund. Vi vil også meget gerne have hjælp til dette. Kontakt Anna 

Sophie. 

Stillingsopslag 

Mette stopper til sommer. 

Asta skal starte på uddannelse og stopper derfor som staldmedarbejder 1. juli. 

Der arbejdes på at finde ny daglig leder, underviser og staldmedarbejder.  

Der skal ansættes nye trækkere da både Seline og Ida stopper til sommer. Der er flere interesserede, men vi 

hører gerne fra flere der ønsker at hjælpe og tjene en lille skilling. Man skal være over 13 år. 

El-tilsyn 

Det årlige el-tilsyn er stort set på plads. Det kommer på plads inden 1. april.  

Prisstigninger 

Da alt pt. stiger i pris, bl.a. el, varme, halm, halmpiller, wrap, foder m.m. er vi desværre nødt til at sætte 

priserne op på undervisning og facilitetskort.  

Mht. opstaldning bliver det fremover ikke muligt at købe halmpiller, men der tilbydes halm. Ønsker man 

andet strøelse, skal man selv stå for dette.  

Nye priser er gældende fra 1. maj og den nye prisliste bliver hængt op i rytterstuen, på hjemmesiden og 

Facebook snarest muligt. 

Opstaldning 

Vi har ledige bokse! Hvis man kommer som ny opstalder får man halv pris på den 4. måneds opstaldning. 

Der er desuden mulighed for at få rabat på opstaldning hvis klubben kan låne hesten/ponyen til 

elevholdene. Kontakt bestyrelsen for mere info. 

Status elevponyer 

Canon er solgt, men bliver i klubben og går med på elevholdene.  

Ceres har fået konstateret ringfod og kan kun skridte med rytter. Han er blevet solgt, men bliver stående i 

klubben og kan indimellem bruges på en skridttur. 

Day flytter 1. juli.  

Som nævnt ovenover arbejdes der med forskellige muligheder for køb og lån af flere elevponyer/heste. 

Staldmøde  

Mette sørger for at vagterne i stalden går op og holder staldmøde inden længe. 

Udendørsarealer og redskaber 

Vi mangler hjælp til at vedligeholde udendørsarealerne. Det kan være at slå græs, klippe hæk m.m. Klubben 

mangler desuden redskaber som græsslåmaskine, hækkeklipper, buskrydder. Vi ønsker os en havetraktor. 

Kan man hjælpe er man meget velkommen til at henvende sig – al hjælp modtages med kyshånd. 


