
  

 Bestyrelsesmøde 3. november 2015 

kl. 19.00 – 21.00 på GRR4 

 

Tilstede:  Karina, Trine, Else, Marianne, Karen  

Fraværende: Carina, Mads 

 

Forslag til dagsorden: 

1. Kort orientering fra bestyrelsesmedlemmer og formanden.  

Der er et ønske om mere lys rundt om ridehallen og specielt på den udendørs 

ridebane. Der undersøges muligheder og godkendelser.  

Klubben har fået mulighed for at bemande en julehytte i forbindelse med Juleby i 

Sønderborg, hvor Jensen’s Bøfhus vil servere forskelligt, og klubben vil få 

overskuddet. Der skal bemandes dagligt i periode 1.-23. december kl. 15.00-18.00 

og i weekenderne fra 10.00-15.00. Karina vil undersøge om det kan lade sig gøre 

med frivillige fra klubben.  

Det er aftalt med Charlotte fra voltigeringsteamet, at hun indberetter til kasseren, 

hvem der er til voltigering. Charlotte har fået et voltigeringskursus, som tak for 

hjælpen til voltigeringsundervisningen. 

 

2. Status på økonomi og manglende betalinger 

Flere med manglende betalinger tilbage i året og sidste år har betalt, der mangler 

stadig nogle – der er kontakt til dem, der mangler, og der forventes afklaring herpå. 

Status på økonomien pr. 31.10.2015 er god. 

 

3. Kort nyt fra Randi  

Det nye opstaldningskoncept er umiddelbart godt modtaget, Randi har ikke fået 

negative tilbagemeldinger. 

Randi overvejer elevskolens fremtid.  

  



4. Repræsentanter fra Sportsudvalg og cafeteriaudvalg til 

forventningsafstemning. 

Der afholdes ca. 8 stævner årligt. Ved tildeling af C-stævner bliver GRR4 ofte 

nedprioriteret pga. opvarmning i den lille hal.  

I forbindelse med stævner er det sportsudvalget, der sørger for at banerne bliver 

ordnet. Eller spørger om nogen vil hjælpe.  

Cafeteria- og sportsudvalget vil i god tid forud for stævner lave en ”hjælperliste”, 

som kan placeres i mellemgangen. Her bliver de forskellige opgaver skrevet op, hvor 

medlemmer, forældre og andre kan byde ind. Også ca. tidspunkter til hjælpere i 

cafeteriet m.v. 

 

5. Julefrokost d. 12. december 

Marianne vil lave et opslag og undersøger mulighederne for mad til en festlig aften. 

Enighed om 150 kr. pr. kuvert 

 

6. Julearrangement 20. december 

En hyggelig eftermiddag med lidt opvisning, besøg af julemand, uddeling af 

slikposer samt hygge med glögg og æbleskiver i cafeteriet. 

 

7. Eventuelt 

Programridning ved Kurt Christensen 21. november og i marts 2016. Karina har 

kontakt og står for planlægning.  

Else har modtaget materiale fra Klubliv. Der er ikke mange lokale butikker, hvorfor 

vi p.t. ikke arbejder videre med det.  

Susanne og Alice vil gerne træne kørsel med vogn. Vi har forespurgt andre klubber, 

der har erfaring med dette i forhold til bunden. Bestyrelsen har ud fra det truffet 

beslutning om, at der på forsøgsbasis må trænes kørsel med vogn, fredag el. lørdag 

aften, og der skal harves efter træningen. Vi vurderer efter en periode, om det 

ødelægger bunden.  

 

/kbc        

 

 

   


