
 

 

 

  

 

Bestyrelsesmøde 2. sept. 2014 

kl. 19.00 – 21.00 på GRR4 

 

Tilstede:  Randi, Karina, Mette, Carina, Rasmus, Karen, Tina og Else. 

Fraværende: Karina 

Forslag til dagsorden: 

1. Drøftelse af relevante forhold med Randi indtil 19.30 

2. Godkendelse af referat og dagsorden, herunder opfølgning på referat fra seneste 

møde: ridebane udenfor - kursus i traktor - afkrydsning for ryttere som kommer 

udefra, status for opkrævning af facilitetsafgifter, første hjælpskursus m.m. 

3. Kort nyt siden sidst - bestyrelsesmedlemmer og formand.  

4. Økonomi og regnskab ved Mette. 

5. Hvad gør vi med renovering af bunde i ridehallerne? 

6. Indledende snak om kontrakten. 

7. Hvem kunne tænke sig at stå for arrangementskalenderen?  

8. Kort status for ansøgninger til fonde og lignende. 

9. Punkter til næste møde og eventuelt 

 

Vi bør også forholde os til: kontrakten,  

Vi har aftalt møde hver 1. tirsdag i måneden. Det betyder møde følgende tirsdage: 7. okt., 4. 

nov. og 2. dec.  

/Else 

 

Ny undervisningsplan er under udvikling og vil blive hængt op snarest. 

Onsdag: 20 – 21 oldboys med mulighed for et hold mere 21 – 22 hvis der er behov for 

dette. 



 

Henstilling om ro i stalden kl 22. med plads til undtagelser. Der er førstehjælpskursus d. 

13. september kl. 10-12. Tilmelding til Mette Klose. 

Der vil blive sat en seddel op man kan skrive sig på i forbindelse med løsspringning. 

Skilteudvalg: Mette Klose koordinerer med Birthe Christensen. 

Ændring af facilitetsafgift pr 1. oktober 2014, nærmere info følger snarest. 

Efter forespørgsel oplyser Rasmus og Mette at de gerne giver kursus i brug af traktoren så 

flere kan deltage i pleje af banerne. 

Fjerne hegn på udendørs bane inden muslingeskaller hentes hjem og køres på, samt 

forbedre kant om banen. Dato følger og hjælp er meget velkommen. 

Opstart af kalender på hjemmesiden, for at skabe overblik over brug af klubhus til div. 

aktiviteter. Lene Bek er blevet spurgt og vil godt stå for den. 

Hjælpere er meget velkomne. 

Tilbud fra Funbowling: Klubbens medlemmer, der tager derud sammen, optjener en bonus 

på 10% af det "købte" til klubben.  

Ønske om juniorudvalg. Har du lyst til at arrangere forskellige aktiviteter såsom pudsedag 

eller filmaften, så vil vi gerne høre fra dig i bestyrelsen. 

Desuden talte vi kort om, at vi i bestyrelsen bakker op om DRF´s retningslinier for etisk 

korrekt anvendelse af heste/ponyer til ridesport.  

Se dem her:  

http://www.rideforbund.dk/Hestevelfaerd/Hestehold/Etiske%20regler.aspx 

 

Bestyrelsen 
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