
Dagsorden og refarat 10.13.2018  

Pkt. 1. Næste valg. På valg er Jesper, Gitte og Laila. Jesper laver indkaldelse pr. 1. nov / hurtigst muligt.  

Pkt. 2 Ridehusreglement og pkt. 9 Ridehuskort . Ridehusreglement, som vi vedtager til næste møde hos 
Lone.  Dem der kun kommer til undervisning i hallerne, de betaler kun undervisning. Der kan undervises af 
to undervisere ad gangen i den store hal. ( tjek Saxkøbings rideklubs nye regler til næste gang) Når punktet 
er udarbejdet, skal vi beslutte hvor dette reglement skal slås op henne. Bookingordning skal ligge på 
hjemmesiden. OG vi opfordrer til samarbejde, koordinering og god tone. Sissi laver noget på skrift til næste 
gang.  

Pkt. 3. Halplan. Halplanen er lavet.  Vi skal overveje at formulere et reglement hvor der undervises i lige 
uger i den store hal og vice versa. Eller vi kunne tilbyde at lave rideskoleundervisning i den ene halvdel og at 
der kan privatundervises i den anden ende. Man kan appellere til Morten om at disponere ridning med hel 
bane til den time hvor der ikke er rideskoleundervisning. Primadonnanykker skal lægges ned. . Sissi skal lave 
et håndskrevet varsel om ændring af ridehusreglementet.  

Pkt. 4. Team Vosk. Lave en bjælke på hjemmesiden til Team Vosk. Børneattester skal gives fra Vibeke og 
Caroline fordi de er hjælpere til alle pigerne. Hvordan skaber vi god dialog med Team Vosk? Teak Vosks 
aktivitetsplan bør fremgå af hjemmesiden, og de skal enten varsle i god tid eller lægge arrangementer i det 
lille ridehus. Stævnespring skal aftales fast med bestyrelsen. Når børn skal overnatte derude, skal 
bestyrelsen orienteres. Jesper og Laila tager en samtale med Team Vosk og laver en gensidig 
forventningsafstemning om,  hvad der ligger i bestyrelsen osv. Liv og Stella tager en samtale med 
stævneudvalget. Det er problematisk, at der foregår ekskluderende virksomhed. Team Vosk har lavet et 
kæmpe underskud som bestyrelsen har gået ind og dækket for talentholdet. De skal fremover lave 
udgiftneutrale aktiviteter. Der skal laves budget både fra Team Vosk og Stævneudvalget. Et stk. Roset 
koster 16, 67 kr.  

Pkt. 5. Bestyrelsens kontaktoplysninger. Lone laver en opdatering. Bestyrelsen holder træffetid 12-14 den 
sidste lørdag i måneden. D. 27-10 er 1. gang hvor vi sidder i rytterstuen. D. 24-11 sidder Sissi og Stella.  

Pkt.6 Rideskolen. Orientering og drøftelse af hjælperne.  Hjælperne får aktuelt 85 kr/t. Uddannede 
instruktører får 120 kr/t. Vi skal udarbejde flere løntrin. Vi skal skrive om lønpolitik – Sissi og Laila skriver på 
det il næste møde. Sissi indhenter tilbud om undervisning af instruktører hos Anders.  

Pkt.7 Orientering om Rideulykken.  

Pkt.8. Vi står overfor at kunne ansætte en person i flex-job. Alternativt fremsat af Sigrid, vil Jesper kunne 
bruges til det. Jesper undersøger at finde en person der kan ansættes.  

Pkt. 9 – se under pkt.3.  

Pkt. 10. udgår.  

Pkt. 11. Liv tager sig af leje af skab i kælder. Jesper rydder op på toiletter og tæller rosetter.  

Pkt. 12.  Intern kommunikation. Vi svarer indenfor 48 timer. Vandingsanlægget – Jesper har lavet aftale 
med Ulf på onsdag og flg. Aftale med ekstern konsulent.  

Pkt. Til næste gang : Hjemmeside ( Liv) , Politik ifht. Sikkerhed og udstyr ( Liv), Jubilæum ( Liv) 

 


