
Undervisningsplan og haltider rettes til. Der er mange nye undervisningsønsker, men den nuværende plan 
holdes året ud. Bestyrelsen mødes med underviserne, inden den næste halvårssæson og koordinerer 
ønsker og muligheder. Indtil da må eventuelle nye undervisere passe sig ind i friridningstiden. Det er vigtigt, 
at alle - både undervisere og de, der bliver undervist samt øvrige ryttere i hallen - tager hensyn til hinanden. 
Også til privat springundervisning, hvor en underviser ikke kan disponere over en hel hal, men må reservere 
nogle forhindringer til ryttere, der ønsker at springe på en anden højde (dette er tilføjet "almindelige 
bestemmelser" under haltider) 
 
Begynderundervisningen kunne også indeholde springning på lav højde. Muligvis med Jens som underviser. 
 
Der er nu lavet en plan for vedligehold af underlaget i hallerne. Det kræver store køretøjer, og det er derfor 
ikke tilladt at stille ting i portene til hallerne. Porten til hal B har i længere tid været brugt til at opbevare 
diverse tilbehør til leg og undervisning, men det er slut nu. 
 
Nogle har spurgt, om man kan sætte en timer på vandingsanlægget, så det kan vande om natten. Det er 
ikke praktisk muligt med det nuværende udstyr. 
 
Vi har stævne igen den 14.-15. november og skal have en arbejdsdag inden. Det bliver mandag den 5. 
oktober fra 17-19 med spisning bagefter. 
 
Inden da skal springene ind - en ad hoc arbejdsdag arrangeres. 
 
I forbindelse med stævnet dukkede spørgsmålet omkring hjælpere op igen. Rytterne har på det seneste 
ryttermøde givet grønt lys for, at det er et krav, at man stiller med en hjælper for at kunne starte stævne. 
Stævneudvalget er bekymret for, hvordan det skal udføres i praksis, så "hjælperlisten" får endnu et forsøg. 
 
Centeret vil gerne investere i en varmepumpe - ja tak. 
 
Centeret søger om udvidelse af hal B. Om alt går vel, kan den forlængede hal tages i brug til efteråret 2016. 
 
Klubtrøjer venter, til vi har nyt navn og logo, som vi forventer at vedtage på næste generalforsamling. 
Forslag fra medlemmerne - eventuelt med konkurrence - om navn og logo er en mulighed.  


