
 

 

Bestyrelsesmøde den 22.august 2022 

 

Deltager: Susanne Vennike, Signe Johansen, Lenette Lundqvist og Charlotte Hannibal 

Afbud: Conni Bork, som fraflytter stalden og derved ønsker at udtræde af bestyrelsen. Hun har bedt Signe 

om at sige tak for godt samarbejde. 

 

Orientering fra formanden: Der er ikke kommet noget nyt fra DRF. DGI har udbedt sig tro og love erklæring 

om brugen af fondsmidler modtaget i 2022 – Hannibal har indsendt den. 

Kommunen har endnu ikke meldt ud i forhold til tilskud, ”tilslutning” til ny portal osv. Vi afventer os ser 

hvad der sker. 

Sanne har søgt Døllefjelde-fonden, men vi har intet hørt endnu. Sanne søger Lollandsfonden, som netop 

har været i avisen! 

 

Økonomi: Regnskabet fra 1. januar til 31. juli er gennemgået. Underskud som forventet, sidste halvdel af 

det kommunale tilskud plejer at komme i september.  

Boksene koster nu 1920 kr. pr. måned, plus halm og wrap. Opstaldere er gode til at orientere Hannibal om 

ændringer således at regningerne reguleres til både den ene og den anden vej. 

Bjarne har nedsat huslejen fra 1. august. 

 

Stald: Der er pt. 25 bokse udlejet – her i er der taget højde for de der forlader stalden og de der kommer. 

Der var desværre flere af de som først havde booket boks fra Brændte Ege som valgte at takke nej få dage 

efter de havde sagt ja. Armene er derfor ikke helt oppe over hovedet, men vi håber at efteråret kunne gøre 

at der blev lejet lidt ekstra bokse ud. 28 udlejede kunne være et drømmesenarie, men vi må se ☺  

Mødet med fordeling af weekendvagter gik SÅ GODT ☺ Det var dejligt at vi kunne finde fælles fodslaw, og 

nu tager vi en snak om det igen ved det kommende staldmøde, som vi forventer at planlægge til uge 38 

eller 39. Dato meldes ud lidt senere. 

Nedvaskning/sommerrengøring af bokse planlægges til de første 14 dage i september – Hannibal handler 

ind og laver opslag. De der netop er kommet ind i stalden, har overtaget rene bokse 

 

Aktiviteter: Septemberstævnet er aflyst, idet der er givet grønt lys for at lægge distriktsmesterskaber 

samme weekend, hvorfor vi ved at vi ikke kan finde hjælpere, og nok heller ikke får de fleste tilmeldinger. 



Sædingegård ridtet afholdes i september af Hippoadeudvalget – Signe bliver formentligt kontaktet i forhold 

til økonomi. 

Der optænkes at afholdes Rid for dommer, samt en aften omkring træningsscalaen. Sanne og Lenette 

snakker sammen og planlægger yderligere. 

Banetræning inden springene tages ind for vinteren kunne være godt. Hannibal spørger Hans Herman om 

han er frisk på at vi laver et arrangement.  

 

Baner: Ønsket omkring fiberbane i ridehuset er ikke glemt, men indtil økonomien er der, må vi ”nøjes” 

med den vi har. Der bestilles flis – Hannibal taler dato med Bjarne og melder ud omkring hjælp til fordeling 

af flisen når dato vides. Der bestilles ridebaneflis fra der hvor vi plejer, her ved vi kvaliteten er i orden.  

Vi aftaler at der skal pilles mere af den bagerste bane. Måske Lenette, Annika og Claus har lyst til at være 

med til at se hvor meget der skal af?  

Der har været lidt i forhold til vanding af ridehus – det virker til at andre udover Louise vander. Louise 

vander i hverdagene, og det aftales at bestyrelsen finder én, måske 2 som kan være backup i weekender og 

ferie. Det kunne være Lotte, Benita eller Hannibal som alle er vant til at vande ridehuset.  

Det aftales endvidere, at tavlen inden for porten bliver lavet til en ”hvornår er der sidst vandet” lidt ala de 

tavler der er på offentlige toiletter, således alle kan se at der er vandet. 

Hovslaget tørrer altid før op end resten af ridehuset, hvorfor der indimellem må håndvandes på hovslaget. 

Vander man blot med anlæg, bliver resten af ridehuset for vådt, mens hovslaget stadig er tørt. Derfor skal 

porten også lukkes efter endt brug af ridehus ☺ 

Vi taler med Louise om hvem der kan vande i hendes ferie. 

 

Suppleant: Efter at have tjekket referatet fra generalforsamlingen, kan vi se at det er Tina Jeppesen der 

indtræder i bestyrelsen efter Connis udtrædelse. Vi håber Tina har lyst, og vi glæder os til at byde hende 

velkommen i bestyrelsen igen.  

 

Næste møde: Aftales efter staldmødet! 

 

Hannibal var referant. 

 


