
 
 

Medlemsmøde Brovad Ridecenter 
 

Dato: 5/10-2020 KL: 17.30-19.00 
 
Mødested: Vi mødes i rytterstuen ved halvtaget. 
 

Deltagere: 38  

 
Velkommen. 
✓ Karina byder velkommen og tilsikrer alle får sprittet hænder og monteret mundbind 

 
Hjemmeside. 
✓ Kort gennemgang af muligheder på hjemmesiden i fremtiden.  
✓ Ny lækker forside, Booking optimeres, event modul m.m. er under udarbejdelse. 

 
Booking. 
✓ Ridehal, Bookning 14 dage frem. 
✓ Senest 2 dage før til faste undervisere, ellers er tiden fri for alle. 
✓ Nærmere vejledning kommer ud snarest på hjemmesiden. 
✓ Der er for nuværende aftalt at der kun må være en underviser ad gangen på matriklen. 
✓ Booking både for Ridehal, Timefoldene og skridtmaskine sker på hjemmesiden. 
✓ Booking gælder fra på mandag d. 12/10 2020 KL: 07.00 

 
Skridmaskine. 
✓ Maskinen er gratis resten af året. 
✓ Herefter koster det 400 Kr. pr. år som betales. 
✓ Forslag til merbetaling, så der kan komme sider og tag på er under overvejelse. 
✓ Budget for sider og tag udarbejdes på sigt. 
 

Sikkerhed 
✓ 19.000 bevilget fra DGI fonden til at optimere sikkerheden. 
✓ Sikkerhedsfoldere bliver hængt op og kommer på hjemmesiden. 
✓ Enkelte punkter blev vendt og vurderet. 
✓ Når skaden er sket tænkes til ende. 
✓ Kursus og foredrag i førstehjælp til hest og rytter arrangeres. 
✓ Førstehjælpskasse ophænges i ridehuses. 

 
Info fra drift. 
✓ Anja takker for arbejdet i bestyrelse og alle medlemmer. 
✓ Timefolde bookes som udgangspunkt i maks to timer ad gange. 
✓ Er folde ledige, så kan man booke længere – Dog skal man flyttes sig for andres behov. 
✓ Der er behov for at kommunikere positivt og tro på det bedste i hinanden. 
✓ Det skal være en glæde for alle og være på stedet. 
✓ Information vil i fremtiden overgå i højere grad til hjemmesiden. 
✓ Der var en god dialog og mange eksempler der kunne vendes positivt. 
✓ Indianer camp bliver til noget, dog med maks. 25 deltagende børn. Anja informerer i FB grupper og hjemmesiden. 

 
 
 



 
 
 
Evt 
✓ 2 undervisere ad gangen er ikke tilladt. 
✓ Ønske om flere trillebør og koste 
✓ Ønske om at bytte af placering af sadel, løst med det samme. 
✓ Der laves oplæg til en ridehusbund hovslags gruppe med intervaller og opgaver. 
✓ Ønske om mindre vand, Anja løser det. 
✓ Ønske om at harve efter spring. 
✓ Der indhentes priser på optimering af ridehus bund. 
✓ Forslag til overvågning. 
✓ 15.000 til spring, hvor en gruppe med Cecilie i spidsen sørger for indvielse. 
✓ Bestilling af tøj udføres inden søndag, men fokus på omhu, da det ikke kan byttes. Oplyste priser er uden moms. 
 

 
 
 

Mvh Bestyrelsen  


