
Bestyrelsesmøde d. 1/5-2018 

 

Dagsorden: 

1) Valg af ordstyrer 

2) Træpiller/smuld liste 

3) Tirsdags spring 

4) Præsentation af Charlotte / arbejdsområder 

5) Undervisere og hold 

6) Kommende sæson 

7) Frivilligt personale og arbejdsfunktionsbeskrivelse 

8) Nøgler 

9) Tydeliggørelse af ansvarsområder som opstalder 

10) Evt. 

 

1) Frederik er ordstyrer. 

 

2) Tine ønsker en smuldliste, disse lister skal være tilgængelige. Der skal varsles til personale og 

opstaldere omkring skiftet fra smuld il træpiller, dette gøres med det samme.  Hvis der ønskes 

træpiller skal det skrives på tavlen dagen før, så sætter personalet det frem og ajourføre listen. 

Der skal også laves en procedure for hvem der bestiller og tager imod, når der bliver leveret 

træpiller/foder/wrap+tømning af containter, så personalet er forberedt på det. 

 

3) Der er stadig ikke blevet tilbudt plads til et medlem af springningen, i mens har der været nye ind til 

prøvetimer. Der vil blive hevet fat i de involverede endnu en gang, da den sidste aftale ikke blev 

overholdt. Cecilie og Frederik snakker med Thomas efter undervisningen da de ikke har kunnet få 

fat på ham de sidste par uger via mail, sms og opkald. Vi foreslår og vedtager at der nu vil blive 

lavet en åben venteliste. 

 

4) Charlotte er ikke til stede, så denne tager vi næste gang 

 

 

5) Hvem står for at anskaffe undervisere til næste sæson? + lave nye hold. Cecilie og Anne Strømkjær 

snakker sammen om at finde undervisere og de nuværende undervisere må lige kigge på hvilke 

elever, der er klar til at rykke videre til næste hold.  

Andrea stopper pr. 1/6 da hun har fået nyt arbejde, hendes pony games hold vil blive lukket ned. 

Dette vil Mette informere eleverne om. 

Anna stopper til sommer da hun får travlt med sit sidste år på gymnasiet og vil ligge fokus der, det 

er pippi og let øvede hold hun har, som der skal findes ny underviser til. 

Marianne stopper også hurtigst muligt, da hun er nød til at tage tidligt fri fra arbejde, hver gang hun 

skal undervise. Cecilie har en mulig underviser til at varetage pippihold. 

 



Så skal vi sørge for at beholde de elever vi har, så de vender tilbage efter sommerferien og ved 

hvad tid og hvilken dag de skal møde op. 

 

Det foreslåes at pippiholdet om mandagen bliver rykket til Tirsdag efter sommer, da en masse 

forældre tit oplevede at deres børn var for trætte mandag eftermiddag. Så i stedet for pony games 

holdet vil der være pippi om onsdagen. 

 

6) Dette blev diskuteret i forrige punkt, altså der skal laves en endelig hold oversigt til næste sæson. 

 

7) Vi er så heldige at have frivilige og deres arbejdsfunktion er foreslåede opgaver,  de begynder ikke 

at lave alt muligt de selv har lyst til, men noget de er blevet bedt om. F.eks. kører flis på baner, 

ordne fold hegn, modtage smuld/foder/wrap. Der bliver stillet spørgsmålstegn ved om det er noget 

vi kan regne med fortsætter. Det kan man jo ikke bare regne med at frivillige gør, så vi skal bare 

være glade for at det liver gjort. 

Der er blandt andet lavet en aftale om at der vil blive sørget for Halberg og der bliver kørt baner 

under FM. Derudover ønskes det fortsat at hjælpe personalet på en frivillig basis men ikke nogle 

faste aftaler med bestyrelsen. 

 

Banerne skal harves og vandes 3 gange om ugen hvem gør det fremadrettet? Når/hvis vi ikke vil 

være afhængig af vores frivillige.  

 

8) Vi mangler nøgler til skabene i cafeteriatet, det er en udfordring for de frivillige der har ansvaret for 

cafeteriatet, derfor foreslår vi at vi fjerner skabslågerne og får stablet / omrokeret i skabene så der 

ikke står noget fremme der ikke må. 

Når cafeteriatet er rydtet kan døren indtil også stå åben, så kan forældre og medlemmer gå ind og 

koge vand hvis de har brug for det. 

 

Har Svensmark en nøgle? Nej det er kun John og personalet. 

 

9) Dette tages op næste gang. 

 

10) Bestyrelsen skal informeree DRF om den nye konstituition 

Når eleverne springer SKAL de have vest på. 

Der kommer en fra SIMAC og tjekker vandpumpen på vandingsanlægget i det store ridehus. 

Der vil blive lagt smuld på udendørsbanerne i weekenden. 

 

Personalet ønsker 1 time aftenvagt i stedet for 3 kvarter, da der er kommet flere opstaldere, dette 

bliver ikke vedtaget på nuværende tidspunkt da vi ved der er nogle der snart flytter hestene hjem 

igen. 

 

Derudover får hestene stadig for meget mad generelt, Cecilie vil opdatere tavler og informere 

personalet . 

 



Frederik vil sammenligne fuldpas/selvpas pakke muligheder 

 

Hvem har ansvaret for cafeteriatet til FM? 

 

Vi skal have et rum/område til TD’eren til stævnet, der bliver rydtet op i det bagerste rum (bag 

cafeteriatet) og så kan de få det. 

 

Den Grønne Oase vil sponsorere blomster til bordene under FM (y) 


