Referat af ryttermøde d. 2. marts 2015
Info fra bestyrelsen:
Referater vil fremover være at finde på hjemmesiden og ophængt i sadelrummet.
Regnskabet for 2014 er nu afsluttet og viser et rigtig flot resultat. De første måneder af 2015 tegner også
godt.
Vi arbejder stadig på udendørs banen. Der har været en del diskussion angående valg af syn og skøn mand
– og de to parter er ikke nået til enighed. Advokaten har anbefalet at deltage i et retsmælingsmøde. FER har
besluttet at følge denne anbefaling. FER’ forsikring dækker advokatomkostninger. Der vil i nær fremtid
blive etableret en brugbar 20 x 60 bane på den nuværende udendørsbane, denne skal kunne bruges senest
sidst i maj i forbindelse med CVI stævnet.
Der er nu bestilt et fint spejl til opsætning på hele kortsiden i Nordea hallen – opsætningen finder sted d.
13/3. Vi takker for pengene til spejlet, som er skaffet med hjælp fra vores velvillige sponsorer og flittige
ryttere ved sponsorstævnet i september 2014.
Planen for 2015 er, at vi ligeledes kan opsætte spejl i Dansk Revisions hallen i løbet af året samt skaffe
penge til nyt hegn på markerne og dressurhegn til udendørsbanen – fonde vil blive søgt. Vi vil desuden
arbejde på en forlængelse af hallen, så der kan stå dommertårne. 3 klubaftener er desuden i støbeskeen –
nærmere info herom vil kunne ses på hjemmesiden og facebook snarest. Det er store planer for 2015, men
de synes ikke urealistiske.
Reservationer af bokse skal meldes en måned forud til vores daglig leder – der gives kun refusion ved min
en måneds reservation.
Der arrangeres arbejdsweekend forud for CVI.
Rytterfest vil blive afholdt senere på året.
Alle skal sidde i udvalg hvor de ønsker at yde en indsats – det er vigtigt at alle hjælper til. Der er mange
forskellige opgaver, så ved du ikke hvor du passer ind, så kontakt en fra bestyrelsen, så finder en opgave.
Kommende stævner: Heste distriktsstævne om 3 uger. Den 25.-26. april afholdes E-stævne i dressur og
spring, klubmesterskab flyttes til anden weekend. Det er vigtigt at få afholdt klubstævner, både som
træning for ryttere/heste, men også for oplæring af hjælpere og for sammenholdet i klubben.
Vores store internationale voltigeringsstævne nærmer sig. Arbejdet og planlægningen er i fuld gang – vi får
brug for mange hjælpere, men der kommer også hjælpere fra andre voltigeringsklubber i landet.
Vigtig at medvirke til at stoppe dårlige vibrationer og ikke bare lytte og sammentygge. Vi skal alle arbejde
for en positiv og god omgangstone såvel i stalden som udad til. Husk du er EOR’s ansigt udadtil.

Hjælpere til arrangementer/stævner opfordres til at skrive sig på hjælpersedlerne. Der er mange der gerne
vil hjælpe, men det er svært for udvalgene at planlægge, når man ikke skriver sig på, så der er overblik over
om posterne er dækket.
Nyligt afholdt springstævne gav topkarakterer til bundene, som vurderes til at have internationalt niveau. I
forbindelse med springstævner ønskes en meget fast og våd bund, så hestene står bedre fast. Dette kan
ikke gøres i løbet af en enkelt aften, men kræver flere dages forberedelse med deraf følgende hårdere
bunde. Ligeledes kan det heller ikke forventes, at bundene tørrer op i løbet af en dag eller to efter stævnet,
men vores personale gør hvad de kan, og de er hele tiden opmærksomme på at tilpasse bundene til de krav
forskellige discipliner stiller til dem. Vores leverandør har kun roser tilovers for deres pasning og
vedligeholdelse af bundene.
Kurser afholdes løbende og vi tager gerne imod ideer til nye kurser.
Oversigt over udefrakommende med ridehuskort hænges op ved mywallet automaten.
Der er hængt seddel op for kommende konfirmander – vi håber at alle får sig skrevet på.
Det er vigtigt at vi laver overskud, så vi har en positiv egenkapital og dermed kan planlægge investeringer.
Meld gerne ind, hvis der er ideer til noget vi ønsker til klubben.
Info fra daglig leder:
Lys i stalden skal slukkes manuelt. Der er vågelys frem til ca. 22.30.
Ændringer i foder, foldordning mm skal gives direkte til Gunnild og også gerne skrives på tavlen. Hvis
Gunnild ikke får info, har hun ingen chance for at formidle videre til det øvrige personale og
weekendvagter. Dette gælder også ved syge heste.
Vi har fået ”vintersikret” vores hegn på markerne. Poda har trukket en glat tråd, så nu er der masser af
strøm i hegnet. Vind og vejr nedbryder hegnstråd pga. betydelig saltvandspåvirkning.
Det er vigtig at hænge alle led op – også dem i slusen til elevmarken. Hvis hegnet ligger på jorden kan en
hest træde i det og få stød.
Vi har åbnet lidt op for opbevaring af hø i laden. Tilladelsen gives under forudsætning af, at man holder
orden og fejer, hvis der tabes noget på gulvet. Det SKAL se pænt ud! I forbindelse med større stævner kan
man blive bedt om at indskrænke sig. Hvis man ønsker hø i laden, henvender man sig til til Gunnild for at få
anvist plads og palle.
Slowfeeder net er afprøvet ved flere – nogle fungerer det super ved, mens andre er for glubske.
Heste må ikke efterlades i spiltove i længere tid - og det er naturligvis almindelig pli at give plads for folk der
skal vaske i vandspiltove.
Pt. får vi enghø – næste gang får vi agerhø. Agerhø må gødes, så der er flere foderenheder i. Enghø kan
indeholde siv mm da der jf EU regler ikke må sprøjtes på enge. Agerhø kan være en smule mere kedeligt i
farven grundet længere tørringstid, men energiniveauet er altså højere.

Der er rigtige mange børn i stalden, og hestemulerne er dejlige at rører ved, men vi skal prøve at begrænse
det, specielt ved syge heste. Er din hest syg, informeres Gunnild, personalet sørger for at lukke lågen til
hesten, og der sættes en seddel på boksen, således at vi får begrænset berøringen på de syge heste. Vi kan
ikke undgå at heste rører hinanden gennem boksene, men vi undgår de små hænder fra hest til hest 
Punkter fra ryttere:
Ønske om flere kæder i elevafdelingen – det sætter Meagan op, hvis hun kan. Ellers finder vi en anden der
kan.
Stor ros fra ejere af spånebokse for forhold omkring møddingen – det fungerer perfekt med rampen.
Der skal skaffes en plade eller et dæksel til dieselafløbet ved møddingen, da det kan være svært at se i
mørke og man risikerer at træde i det.
De 3 små folde langs stalden er meget våde – ønske om at heste ikke går så længe ude der. Man kan
henvende sig til Gunnild, hvis man ønsker skifteordning, hvor ens hest kun er ude på halv tid.
Fejning af stenbelagte firkanter mod marker skal optimeres, da døre går imod, hvis der ligger grus/små
sten.
Ønske om at trailere må holde langs hallen igen – det må de gerne, men skal dog flyttes i forbindelse med
stævner. Man må meget gerne tage trailer med hjem, hvis muligt under større stævner.
Ros fra nyt medlem som føler sig meget velkommen og er blevet super modtaget.
Fra sponsorudvalget:
Præmieoverrækkelse gerne foran fx sponsorspring, så sponsorer eksponeres. Nyheder må meget gerne
komme på hjemmesiden – fx kurser mm. Mail med info sendes til Bent på medvind@medvind.dk
Ønske om juniorer i sponsorudvalg også.
Pressemeddelelser er sendt ud angående internationalt volti – det er vigtigt at sprede nyheden. Like
nyheden på LinkedIn, hvis man har en konto der.
Ros fra kongehuset og rideforbundets formand for vores markedsføring og branding af voltigeringsstævnet.
Den gode omtale bidrager til at vi kan holde på sponsorer og tiltrække ryttere til vores stævner.
Flot omtale af vores stævner fra flere af de helt store navne og stor ros til bunde.
Hvis nogen har kontakter til eventuelle skiltesponsorer kan de henvende sig til Lene Goller. Vi gør alt hvad
vi kan for at eksponere sponsorer – og opfordrer rytterne til at bruge vores sponsorer.
Maiken og Lone vil gerne af med vask af håndklæder. Der sættes holdere op til papirservietter. Marianne
og Lone tager sig af vask af viskestykker mm.
Husk tilmelding til spisning til generalforsamlingen, tavlen eller mail.

