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Ekstra ordinært bestyrelsesvalg 29.11.20 

 

 

Birgitte, Janni, Marian, Vibeke, Nina (referent)  

 

 

På baggrund af den nuværende situation, hvor der kun er 2½ pony der ikke er halt, besluttes det d.d. 

at alt undervisning aflyses / omlægges til alternativ undervisning. Marian har drøftes ponyerne med 

Dyrlægen, som anbefaler at vi lukker Rideklubben for en periode, således at ponyerne kan komme 

sig.   

Det aftales at dette meddeles via mail til alle elever, parter og private – Nina laver skriv til 

godkendelse.  

 

Ovenstående meddelelse skal således sendes via mail:  

 

Elever, Parter og Undervisere. 

 

I forhold til parterne tager Vibeke og Marian dette med til dem til orientering.  

 

 

Vi holder stadig fast i vores julebanko den 5.12  

Men aflyser nytårs løsspring. 

 

Der afventes undervisernes tilbagemelding på alternativ undervisning uden ponyer - ellers må vi 

som bestyrelse byde ind, ligesom vi evt. kan deltage som hjælper til underviserne. Der kan ligeledes 

overvejes, om bestyrelsen skal spørge om aktivitetsudvalget kan byde ind.  

  

Da ponyerne forsat skal motioneres, skal ponyerne fordeles ud på undervisningen til trækkes / røres. 

 

I forhold til parter:  

Alt undervisning er aflyst, ligesom parterne fortsat er forpligtiget til at motionere de halte ponyer i - 

hver part skal have en plan for hvordan den skal motioneres.  

 

Ligeledes skal det præciseres, at ”Ikke halte ponyer” skal skridtes godt varmt (10 min) og godt af 

(10 min), samt at der i alt max rides i 45 min, svarende til en alm. undervisningstime. Ligesom 

andre former for samvær og træning med ponyerne f.eks soignering, ridetur i naturen, bumtræning 

m.m. med fordel kan tænkes ind. 

 

 

Pony Plan: 

Mira - mangler fordeling i weekenden til motionering 

Violetta - mangler fordeling i weekenden til genoptræning 

Nina tager udmugning af Violetta i ulige uger  

Birgitte tager udmugning af Mira og violetta i lige uger 

Emma (Pasco part) tager udmugning i begge weekender.  


