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Referat af bestyrelsesmødet den 24/1 2013 

 
Siden sidst: 

Winnie mangler stadig championats regler fra Ditte til hjemmesiden. Pending 

 

Svend har sendt mail til kommunen omkring skiltning af den vej der går forbi husene. Han 

rykker dem for svar. Pending 

 

Arrangement med Anna Kasprzak bliver den 25/5. Torben arbejder videre med det 

 

Lys på den udendørs ridebane - Svend er stadig på sagen. 

 

Generalforsamling: 

Afholdes den 21. februar kl. 19.30. Bestyrelsen mødes kl. 19.00. På valg er: Benny og Randi 

– de ønsker begge genvalg. Suppleanterne er Esben og Torben. Torben ønsker ikke 

genvalg. 

Klubben er vært ved kaffe og franskbrød. Vi mødes og smører kl. 18.00. Randi handler ind. 

Randi sender indkaldelse ud sammen med opkrævningen af medlemskabet. 

 

Skraldespande: 

Tømningen af skraldespande bliver ikke længere sponsoreret. Vi holder møde med 

familien Christensen omkring fordeling af dette når den nye bestyrelse er på plads. 

 

Gymnastikspring: 

Mette prøver at se om hun kan ligge nogle af holdene sammen, så der kun springes kl. 

16.00-19-00. Rytterne SKAL varme op i det store ridehus. Hvis de er i det lille ridehus, og der 

er nogle der skal til, skal de gå over i det store ridehus. 

 

Rengøring: 

Der er blevet klaget over rengøringen. Der bliver gjort rent 1 gang i ugen. 

P.t. oplever vi at folk ikke trækker ud i toiletterne, bruger børsten osv. Efter sig. DET ER IKKE 

GODT NOK!! Der vil igen blive låst 2 toiletter af med hængelås, så folk ikke kan låse op 

som det behager dem. 

 

Hjemmesiden: 

Gitte ligger Elsebeths kontaktinfo på hjemmesiden. Den skal opgraderes til en ny version. 

Esben snakker med Gitte om dette. 

 

Bund i lille ridehus: 

Sandstakken bliver kørt indenfor ligeså snart det giver tøvejr. Vi satser på weekenden den 

1. + 2. februar, alt efter hvordan det passer ind med lån af maskine. 
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Traktor + harve: 

Armen på harven er knækket i svejsningen. Svend tager den med på arbejde og får den 

svejset så hurtigt som muligt. 

Folk går ikke ud af ridehuset når Simon starter traktoren op for at harve baner. Det gør han 

dagligt mellem 13.30-14.30. Hvis der ikke bliver gjort plads til ham, skal vi selv harve 

bunden. 

 

Løse hunde: 

Der er efterhånden mange hunde på klubbens område! I klubbens reglement står der at 

der ikke må være løse hunde på klubbens område.  

Vi opfordrer kraftigt til at reglementet at overholdes!  

Vi oplever desværre at hunden gør sig rene på klubbens område, dvs. baner og klubhus, 

og ejerne gør ikke rent efter dem. DET SLUTTER NU!! 

 

Eventuelt: 

Svend og Esben har været til møde med Sønderborg Kommune omkring tilskudsreglerne. 

Det var et godt møde med mange nyttige informationer. Klubben modtager fremover 

tilskud via NemKonto. 

 

Næste møde: Aftales når den nye bestyrelse har konstitueret sig efter 

Generalforsamlingen. 


