
 
   

   

Bestyrelsesmøde tirsdag den 2. februar 2016 

Tilstede: Karina, Else, Trine, Mads, Karen 

Afbud fra: Carina, Marianne 

 

1. Kort orientering fra formand og bestyrelsesmedlemmer 

Intet nyt. 

2. Kort nyt fra Randi 

Randi vil holde et staldmøde som opfølgning på den nye opstaldningsordning. De nye bunde er der 

begejstring for, de fungerer godt.  

3. Status på økonomi 

Mangler enkelte ting i at have endeligt regnskab færdigt til fremlæggelse på generalforsamlingen. Foreløbige 

resultat er rigtig fint. 

4. Undervisere 

Alic har forespurgt om muligheden for at have nogle enetimer inden holdundervisningen. Det drejer sig om 

de helt små ryttere. Halplanen for den lille hal ændres derfor til, at der er eneundervisning ved Alice 1 time 

før holdundervisningen starter mandag kl. 15.30-16.30, tirsdag kl. 16.00-17.00, onsdag 15.30-16.30 og 

torsdag 15.30-16-30. 

Bestyrelsen har fået en forespørgsel vedr. at få Hanne Vestergaard på undervisningsplanen. Dette drøftes i 

bestyrelsen, og der arrangeres et møde med Hanne.  

For at imødekomme alle yngre ryttere, der efterspørger eneundervisning, er det nødvendigt med en 

underviser, som kan efterkomme dette behov, da nuværende undervisere til børnene på det niveau ikke har 

mere plads og tid pga. arbejde. 

5. Generalforsamling 

Inputs til beretningen og snak om arrangering af aftenen.  

Tidligere er det aftalt, at Karina/cafeteriaudvalget vil sørge for kaffe/te og kage.   

6. Æresmedlemmer 

Kort snak om udnævnelse af 2 æresmedlemmer, enighed om at indstille dem på generalforsamlingen. 

7. Rytterstuen 

Karina og Mette Hjort Bang vil lave en hyggekrog i rytterstuen, på sigt evt. tv 

8. Traktor og tromle 

Karina har kontakt til sin svoger vedr. serviceeftersyn på traktoren.  

Tromlen er repareret, og kan nu bruges til at tromle hallen. 

9. Navneændring af medlemsskaber (<18 år / >18 år), herunder opdatering på hjemmesiden 

Det præciseres at man betaler kontingent som 18-årig hele det år, hvori man fylder 18 år. Præciseringen 

opdateres på hjemmesiden. 

10. Voltigeringskontingent 

Medlemmer betaler 160 kroner per måned.  



 
Ikke-medlemmer betaler 200 kroner per måned. 

 

 

 

11. Vedtægtsændringer 

Drøftes, men det besluttes ikke at lave vedtægtsændringer i forhold til at oprette stævnemedlemsskab i 

GRR4. Bestyrelsen mener ikke, der p.t. er et behov, som gør at det er nødvendigt at oprette et 

stævnemedlemsskab. I tilfælde, hvor det efterspørges udregnes beløbet efter 3 måneders medlemskab, som 

er minimum i forhold til stævnemedlemsskab iflg. DRF. 

12. Eventuelt 

Der er en passer til Hans, det kan dog være en god idé, at få endnu en passer, så der er 2 om ansvaret. 

Voltigeringspigerne ordner Hans’ boks, hø m.m. om fredagen. 


