Referat af møde d.22 okt 2014
Tilstede: Povl, Lars, Charlotte B
Agenda:
1) Fornyelse af leje kontrakt
2) Renovering af ridehusbund
Ad 1. Lejekontrakten gennemgås og lejebetalingen uddybes af Povl. Leje kontrakten skal gennemarbejdes af
bestyrelsen inden den sendes til underskrift. Tages som punkt på næste bestyrelses møde.
Ad 2. Der er enighed om at der skal ske en renovering af ridehusbunden. Povl fremlægger dokumentation på
de udgifter han har haft på ridehusbunden i 2012-13-14. I 2012 blev bærelaget rettet op og der blev tilført nyt
toplag. Toplaget viste sig at være for ”tykt” ca 10 cm, (den anbefalede tykkelse er 5 cm) Der blev fjernet
materiale, bunden var god i nogle måneder, derefter blev det nødvendigt at tilføre flis. Den daglige
vedligeholdelse med vanding, harvning og afretning af hjørner har ikke kunnet afhjælpe at hovslaget har pakket
sig , bunden ikke er lige og toplaget er uens i tykkelsen.

Bunden er på nuværende tidspunkt ikke tilfredsstillende, og vi talte os frem til følgende to forslag:
1. Hovslag udskiftes (graves væk og repareres). Hele ridehuset nivileres, og der tilføres supplerende
ridebanesand (0,4mm). Udgiften for denne løsning er skønnet til ca 20.000 og Povl vil afholde denne
udgift.
2. Toplag køres ud, bærelag repareres hvis nødvendigt. Nyt toplag lægges på (0,4mm ridebanesand) Der
nivileres. Hvis denne løsning vælges skal det indføres at rytterne fjerner klatter i ridehuset. Det
forlænger bundens holdbarhed, og evt støv vil være mindre sundhedsskadeligt. Klubben og Povl vil i
fællesskab afholde denne udgift skønnet til ca. 50.000
I begge tilfælde skal der nedsættes et baneudvalg som er ansvarlig for,( inden for et givet budget), at
holde ridehusbunden og de udendørsbaner i en stand som klubbens medlemmer er tilfredse med.
Pengene til denne vedligeholdelse kommer dels fra Povl og dels fra klubben. Det forslås at udvalgets
medlemmer delvist findes uden for bestyrelsen. Udvalget skal også, i samarbejde med gårdens
personale, instruere i daglig vedligehold af alle baner. Udvalgets beslutninger skal respekteres.
Eventuelle kommentarer og ønsker fra medlemmerne rettes direkte til udvalget
Povl indkøber en ”planer” udgiften afholdes af Povl
Povl indhenter tilbud det ovenstående. Tilbud er forhåbentligt på plads ultimo uge 44Mødet forløb i en
konstruktiv og samarbejdsvillig ånd.

