
Referat bestyrelsesmødet den 17. juni 

 19.30 ved Tine Krog - Gydevej 7 

Afbud:  

Godkendelse af referat fra sidst 
Ingen bemærkninger. 

 

Nyt fra Formanden: 
Fin artikel i Ridehesten. 
Dalgasskolen har udsmykket indgangspartiet til cafeteriet. 
Udarbejdelse af beskrivelse for rideskolens affaldssortering: 

- plastfolie fra fodersække, wrap og spåner i separate spande 
- pantflasker/dåser i Aveve spandene 
- grå affald 
- der overvejes endvidere affaldsspand til hård plast og pap, hvis vi kan finde 

passende plads i staldene. 
 

 
 
 
Annike 
 

Nyt fra Berider: 
Elevafdeling 
BSR havde elevponyer på Uhre Markedet, men der var desværre dårligt vejr og 
forholdsvis få mennesker deraf, men næsten alle børn var forbi og få en ridetur. 
Ny bund i ridehallen 
Vi har får en ny bund til ridehallen (fiberbund fra Walper).  
Vi vil undersøge muligheden for at få renoveret barrieren i forbindelse med 
anlægning af ny bund og vi får muligvis brug for nogle hjælpende hænder. 
I forbindelse med den nye bund skal der indkøbes en baneplanere til at rette 
bunden og vandvognen skal ha en mindre modificering for at kunne anvendes til at 
vande banen. 
Diverse 
Staldene vaskes ned og stævnestalden males. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomi:  
Vi afventer tilskud fra kommunen. 
Stævnekonto og cafeteriakonto kan også anvendes til stævne og ridelejr. 

 

Personale:  
Josefine har været til eksamen og er uddannet træner samt fortsætter sin 
uddannelse på BSR. 
Emma og Trine starter på hhv. 5. og 2. årgang til august. 
Beridereleverne inviteres på skift til bestyrelsesmøderne. 
Ferier afholdes på skift blandt personalet. 

 
 

Elevheste: 
Coco og Chanel er nye elevponyer på BSR. 
Elevponyerne skal på sommerfold hos familien Østergaard, Bettina Rosengren og 
Rikke Kelly. Vi skal have koordineret hjælp til at få kørt ponyerne på sommerfold 
fredag den 05/07 og hjem cirka 30/07. 
 

 

Poul har ordet: 
Tilskuertribune er ved at blive planlagt ift. byggeansøgning og tilbudsindhentning  

 



Referat bestyrelsesmødet den 17. juni 

 19.30 ved Tine Krog - Gydevej 7 

Arbejdet med sadelrummet skrider fremad. 
 

Evaluering af arrangementer: 
Elevstævnet blev afholdt og var en succes. Stor ros til Emma og beridereleverne. 
Ridelejrene har stor tilmelding og tegner godt. 
 

 
 

Nyt fra Udvalgene: 
Cafeteria:  
Stævne:  
Tine aflagde rapport fra regionsstævnet 
Medie:  
 

 

Kommende arrangementer 
28-30. juni Lille ridelejr 
01-05. juli Store ridelejr 
10. august Sommerfest 
11. oktober Dressur hest 
25. oktober spring hest/pony 
8. februar 2020 dressur pony 
28. februar 2020 Spring hest/pony 
27. marts 2020 B-stævne spring pony 

 

Opfølgning fra sidste møde. 
 

 
 
 

Eventuelt: 
 

 
 
 

Næste møde: 
12. august hos Anja Emborg, Hastrupvej 22 

 

 


