
Bestyrelsesmøde den 06.02.2018 

 

 

Børneattester:  vi mangler en del cpr nr. fra underviserne. Fra og med 01.03. vil det ikke være 

muligt at undervise uden børneattest. 

Nyt inventar: Nye borde og lyseblå/grå stole til den store rytterstue – som vi skal have malet 

inden landsstævnet. Træstole med rund ryg stables i grovkøkkenet. De 

mørkeblå stole med armlæn stables og opevares bag dommertårnene. 

Forslag fra medlemmer: Kan udefra kommende ride og bruge faciliteterne uden at være medlem af 

Solrød Rideklub? For at kunne benytte Solrøds Rideklubs faciliteter skal man 

være medlem af rideklubben og betale ridehuskort. 

 Brug af høretelefoner – høretelefoner må kun sættes i et øre, således at 

rytterne til hver en tid kan høre hvad der foregår i ridehuset. 

 Brug af mobiler til hest – da der har været flere uheld i forbindelse med brug 

af mobiltelefoner til hest, har bestyrelsen besluttet at forbyde brugen af 

mobiltelefoner mens man rider.  

 Spring – ændring af tider – tider for springning og undervisningen forbliver 

uændret. 

 Undervisningsplanen findes både på klubbens hjemmeside, opslagstavlen ved 

den lille rytterstue og i de to ridehuse. Planen opdateres ved ændringer og er 

godtkendt af bestyrelsen. 

 Glas flasker – der laves opslag at flasker ikke må fjernes fra den store rytter-

stue og ligeledes opslag i stalene at der ikke må være flasker i stalene. 

 Løsspring : Der er run på løsspring alle dage, derfor sættes der 

tidsbegrænsning på – max 15 minutter pr hest. Der vil blive lavet tidsskema 

som man skriver sig på pr uge. Skemaet vil være at finde på opslagstavlen ved 

den lille rytterstue. Løsspring skal foregå under opsyn, én hest ad gangen. 

Løsspringning er meget hård for vores bund, for at minimere omkostningerne 

til reperationer af bundene vil der fremover være krav til hvordan banen til 

løsspringning bygges. Der vil blive lavet en plan som hænges op i det lille 

ridehus. 

Udvalg: Sports udvalg – der er møde 21.03. 

 Cafeteria udvalg –  inte nyt 

 Materiale udvalg – inte nyt 



EVT: Vi viser hensyn når vi rider under stævnerne. 

 Husk at samle op efter jeres hest/pony når lorten falder – det er ikke 

meningen at andre skal samle op. Bestyrelsen vil være efter dem som ikke 

efterlever reglen. 

 

    


