Referat ryttermøde d. 8/12-2014
Husk at lukke døre og feje.
Mødding – Ejnar opfinder en rampe.
Tal pænt – også når der afleveres kritik.
Weekendvagter opfordres til at læse på tavlen. Når der skrives på tavlen skal man huske at slette
det igen.
Opslag med hvem der har weekendvagt – på samme måde som fodervagt.
Der betales for hold – også selvom en hest er syg, da det er en del af en samlet pakke.
Store uforudsete udgifter på reparationer – diskussion om hvorvidt man kan spare forskellige
steder.
Hjælpere til stævner bedes melde ud i hvilket tidsrum de kan hjælpe af hensyn til planlægningen.
Når stævnerne kører fungerer det alligevel.
Debat om antallet af stævner – både for og imod.
Udendørsbane – syn og skøn mand er udpeget.
Klubben har et godt ry – både i forbindelse med stævner og andet.
Reservation af boks skal minimum meddeles en måned før og ønskes der refusion skal der min
reserveres for en måned.
Når der rides i skoven skal man primært benytte ridestier – rides der på vejen skal det ske i
rabatten.
Det oprettes et juniorudvalg, hvor nye unge ryttere læres op i hvordan man arrangerer stævner.
Klubmesterskab 2014 afholdes i januar 2015 og klubmesterskab 2015 afvikles i april. Fremover vil
klubmesterskabet blive afholdt i starten af året, så man kan ride med klubmesterskabstæppet et
helt år.
Husk at vi er én klub hvad enten man rider dressur, spring eller volti.
Vi holder en del kurser både i spring, dressur og volti. Diskussion om hvordan tilmelding skal
foregå ved de særligt attraktive kurser. Forslag om rotationsordning mellem de faste ryttere.
Forslag om at der kun kan rides en halv time frem for 40 min for at få plads til alle 13 ryttere, som
ønsker at ride ved Thomas. Der laves en fast liste med ryttere, som tildeles plads efter anciennitet.
EOR medlemmer prioriteres før ikke-medlemmer.

Der arbejdes på en bedre løsning i forhold til hegning af folde. Der indhentes tilbud og priser samt
søges fonde.
Bundene i hallerne får meget ros. Der er forskellige holdninger til hvor hårde/våde bundene skal
være alt efter om der skal rides spring, dressur eller volti. Vi rådfører os konstant med eksperter
på området.

