
  

 Bestyrelsesmøde 5. januar 2016 

kl. 19.00 – 21.00 på GRR4 

 

Tilstede:  Karina, Trine, Else, Carina, Karen  

Fraværende: Marianne, Mads 

 

Forslag til dagsorden: 

1. Kort orientering fra bestyrelsesmedlemmer og formanden.  

Bestyrelsen har købt Hans og fundet 2 passere til ham. 

 

2. Status på økonomi  

Foreløbig optalt medlemstal i 2015 ca. 224.  

De sidste bogføringer er godt på vej til at være færdiggjort for 2015 

Økonomien er fin. 

 

3. Kort nyt fra Randi  
Lucky og Cassi er ikke solgt endnu, Hans, Lasse og Dixie er solgt.  
Den nye staldordning kører fornuftigt. 
Vandingsanlægget er desværre ikke luftet ud inden frosten satte ind, vi må afvente 
tøvejr for at kunne se eventuelle skader. Vandet er lukket. 
 

4. Ridehusbund 
Lars Kragh Iversen, ridebaner.dk og Walber har været og se på ridehusbundene og 
afgivet fornuftige tilbud på renovering af bundene. 
I forbindelse med arbejdet med bundene må der forventes, at hallerne er lukket for 
brug i 2-3 dage. Nærmere information om dato kommer ud til medlemmerne på 
tavlen, Facebook og hjemmesiden. 
 

5. Generalforsamling 
Dato: 22.2.2016 kl. 19.30 i rideklubbens cafeteria. 
Else sørger for dirigent og annonce til avisen.  
Karina/cafeteriet sørger for kaffe og kage/te. 



Dato er på hjemmesiden og udsendt i forbindelse med regninger.  
 

6. Halplaner 
Nye tiltag i den lille hal 
Lørdage:  
Kl. 14.00-17.00 er den lille hal reserveret til løsspringning. Der bliver mulighed for 
at skrive sig på tavlen, 30 minutter per hest. Hallen skal være ryddet for spring efter 
løsspringning, også selvom man er den eneste, der ønsker at løsspringe.  
 
Søndage: 
Kl. 08.00-11.00 er den lille hal er reserveret til opvarmning til gymnastikspring.   
Kl. 12.00-14.00 er den lille hal reserveret til løse heste. Der vil være mulighed for at 

skrive sig på tavlen, som tidligere, i 15 minutters intervaller.  

Vedr. løse heste se regelsæt herfor, som bliver placeret i begge ender af den lille hal 

samt på hjemmesiden. 

 

7. Eventuelt 

Udsat til næste møde. 

 

/kbc        

 

 

   

 


