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Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 8. August 2013  
kl. 19.00 hos Esben. 

 

Siden sidst: 

Vandingsanlægget er blevet repareret – og er blevet utæt igen. Malene 

undersøger priser på opsætning af nye anlæg i begge haller. 

 

Ditte mangler stadig at snakke med Hanne omkring championats oversigt i 

glasskabet i gangen. 

 

Der mangler opdaterede halplaner. Randi afventer de sidste tilbagemeldinger 

fra underviserne, ligeså snart disse er afleverede kommer der ny halplan op at 

hænge og på hjemmesiden. 

 

Klubbens økonomi - kort gennemgang af konti osv. 

         Indestående på de forskellige konti: 

 Konto: 108.000,- 

 Halkonto: 31.000,- 

 Tilkendegivet tilskud, modtages oktober 2013: 64.800,- 

 

Gennemgang af klubbens  re-certifisering.  

Klubben er blevet recertifiseret. Der var enkelte anmærkninger. Winnie og 

Gitte arbejder på at få de sidste ting på webben, og Ditte skal have sendt 

referaterne fra perioden december-maj til Gitte. 

Åben rideskole i August 

Der blev besluttet at vi ikke deltager i dette, da vi hellere vil prioritere 

klubbens nuværende medlemmer, og de hængepartier der er i klubben. 
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Ridelejr i denne weekend 

Ditte har fået bilag fra Julie – disse kan give tilskud til næste år. Ligeledes 

har Ditte snakket med Julie omkring bestyrelsens ønske om at blive en del 

af arrangementet fremadrettet. Det er et super arrangement, og 

bestyrelsen vil rigtig gerne støtte op om dette! Det kan være at der skal 

være en overraskelse eller lignende til næste år? Klubben vil i hvert fald 

gerne være med 

Løse hundes efterladenskaber. 

Efter en 3 måneders prøveperiode har vi besluttet at hunde atter skal føres i 

snor på klubbens område. I de forgangne 3 måneder har bestyrelsen fået 

utallige henvendelser omkring de løse hundes efterladenskaber, der ligger og 

flyder overalt. Det er ikke acceptabelt! 

 

Hunde der forretter deres nødtørft på klubbens område, dvs. ridehaller, 

vaskeplads, skabsområde ved lille ridehus samt cafeteria og toiletter, vil ikke 

længere være velkomne på klubbens område. Spørgsmål omkring dette 

besvares af klubbens formand Benny, tlf.: 40295021. 
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Springning: 

Benny snakker med Kim omkring væk pakning af spring, når dte rykker 

indendørs.  

Fastsættelse af datoer til arbejdslørdage i 13/14. Depositum ved manglende 

deltagelse?: 

Svend snakker med formanden for SDR for at høre hvordan det fungerer hos 

dem, samt hvilket beløb der betales i depositum. 

Valg til bestyrelsen i februar: 

    På valg er: 

 Svend Callesen – ønsker ikke genvalg 

 Winnie Jakobsen – ønsker ikke genvalg  

 Ditte Kjær – ønsker ikke genvalg 

 Esben Simonsen (suppleant) – ønsker ikke genvalg. 

Er du interesseret i at høre mere om bestyrelsesarbejdet, er du meget 

velkommen til at tage fat i et af klubbens bestyrelsesmedlemmer 

Sand i lille ridehus: 

Svend beder lille Claus om at komme og køre det ind, da Hans Jakob ikke 

har tid lige foreløbig. 
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Eventuelt: 

 

Der er blevet spurgt om muligheden for at få nivelleret bunden i det store ridehus 

igen. Vi afventer lige renovering af vandingsanlægget, da det desværre er spildt 

før det kører ordentligt igen. 

 

Der er blevet forespurgt om muligheden for at flytte springbanen op hvor de små 

marker er ved siden af dressurbanen, og så i stedet få folde på springbanen. Da 

der stadig arbejdes hen imod at få etableret yderligere en dressurbane ved siden 

af de eksisterende, er dette på nuværende tidspunkt ikke en mulighed. 

 

Der er stadig ikke blevet taget billeder af klubbens bestyrelsesmedlemmer til 

opslagstavle – dette er for dårligt! Cecilie gør det til næste bestyrelsesmøde 

 

Næste møde: Tirsdag den 27/8 kl. 19.00 på rideskolen 


