
 

 

 

  

 

Referat af bestyrelsesmøde 3. juni 2014 

kl. 19.00 – 21.30 på GRR4 

 

Tilstede:  Klubkonsulent Arno under punkt 1, Karina, Mette, Carina, Rasmus, Karen, 

Tina og Else (ref). 

 

Dagsorden: 

1. Besøg af klubkonsulent Arno fra DRF kl. 19.00 – 20.00 

Arno havde klubmappen med til os, og den går nu på omgang mellem 

bestyrelsesmedlemmerne. Han øste af sin viden omkring drift af rideklubber. Han 

kom blandt andet ind på: de muligheder, vi har for at lave mindre ændringer i DRF 

certificeringen, hvis vi mener at der er behov for det, at der er flere nye ting, som 

rammer klubberne: transportforordningen, inkl. Kontrakter og forsikringer, Lov om 

Hestehold, med fokus på boksstørrelser, lysindfald og loftshøjder. Han foreslog også 

at vi holder en visionsdag sammen med medlemmerne. Her kunne vi med fordel 

drøfte: Hvor vil vi gerne hen med vores rideklub? Hvad vil vi gerne være kendt for? 

Han opfordrede kraftigt til at hele bestyrelsen bakker kassereren op – det er vigtig 

og stor opgave, som varetages. Han fortalte om klubmodulet fra DRF netop til 

regnskab. Han orienterede også om Folkeoplysningsloven, som er en rammelov. 

Kommunerne skal støtte klubber men bestemmer selv hvordan de vil gøre det. DRF 

er også meget opmærksom på den særregel som gælder rideklubber. De skal have en 

bestemt fordeling mellem børn og voksne medlemmer, ellers reduceres tilskuddet 

markant. Det er en reel udfordring også for GRR4. Så vi skal være særligt 

opmærksomme på at få medlemmer under 18/25 år. Vi vendte også kort muligheder 

for profiler for GRR4. Ridelejr profil er en oplagt mulighed.  

2. Opfølgning på referat fra seneste møde. 

Det er i orden, at der ikke bæres hjelm ved voltegering. Der bliver holdt ridelejr fra 

fredag d. 8. august til søndag d. 10. august 2014. 

3. Kort nyt siden sidst - bestyrelsesmedlemmer og formand 

Meget var vendt i forbindelse med forrige punkt. 



4. Økonomi. En kort status fra udvalget 

Udvalget orienterede om en del udfordringer i forbindelse med udsendelse af 

facilitetsafgifter. Der er nu udsendt for 2 måneder til opstaldere. De andre bliver 

sendt. Der har også været lidt knas med en mail-adresse. De arbejder hårdt på 

sagen. 

5. Hjemmesiden. Else har afholdt møde med Lene Bek. Det gav en række ting, som vi 

skal have afklaret. Vil vi beholde den nuværende eller flytte til ny platform? Hvad vil 

vi gerne opnå med hjemmesiden? Overvej gerne inden mødet. 

Bestyrelsen drøftede punktet. Der var enighed om at vi skal have både hjemmeside 

og Facebook, da de hver især har stor værdi. Vi vil gerne have hjemmesiden tættere 

på, så det bliver mere simpelt og hurtigt at opdatere. Derfor blev det besluttet at 

flytte over på one.com. Både SØR og BLR har skiftet til den fornylig og er meget 

glade for dens brugervenlighed. Samtidig er den meget tablet og smart phone 

venlig. Det blev besluttet, at Lene Bek arbejder på et udkast til ny side og 

præsenterer det for bestyrelsen. Else kontakter Gitte, som vedligeholder vores 

nuværende side for at orientere og bede om adgang til siden.  

6. Status for ridebanen udenfor og regnvandsopsamling 

Det viser sig at være ret bekosteligt at renovere banen udenfor. Der er modtaget bud 

på over 100.000,- kr. for arbejdet. Det har vi ikke. Det blev derfor drøftet om man 

kunne reparere banen, for at gøre den bedre indtil vi har sparet flere penge 

sammen. Landdistriktsmidler blev også vendt. Midtals har fået tilsagn for godt et år 

siden, men har endnu ikke fået pengene udbetalt. Så det har også lidt lange udsigter 

7. Førstehjælpskursus og mulighed for udendørs D-stævne i springning 

Arno orienterede også omkring førstehjælp, da de også i hans klub skal tilbyde 

førstehjælpskursus. Hvis der skal udstedes kursusbeviser, er det temmelig dyrt. Det 

vigtigste er jo undervisningen. Så vi undersøger mulighederne til næste møde. Vi var 

også inde på at afholde førstehjælpskursus for hest/pony. Mette vil høre en dyrlæge 

ad. Det kunne godt afholdes en eftermiddag for eksempel med efterfølgende 

fællesspisning. Else havde undersøgt erfaringer med D-stævne i spring. De var lidt 

blandede. Bestyrelsen vil dog opfordre sportsudvalget til at søge et en-dagsstævne i 

september. Mette taler med sportsudvalget. 

8. Kort status for ansøgninger til fonde og lignende. 

Ansøgningen til Lions Club er sendt videre til en efterårspulje. Der bliver også sendt 

en ansøgning om ponygames udstyr til Tombolaen ved Gråsten Ringridning 

9. Punkter til næste møde d. 1. juli  

Førstehjælp, økonomi, baner 

10. Eventuelt 

Der er styr på bemandingen til teltet, Gråsten Ringridning. 

Vi bør også forholde os til: kontrakten. Vi har aftalt møde hver 1. tirsdag i måneden. Det 

betyder møde følgende tirsdage: 1. juli, 5. aug., 2. sept., 7. okt., 4. nov. og 2. dec. 
/Elsehttp://reddernes.dk/foerstehjaelp-til-private/8-timers-forstehjaelpskursus/ -  600 kr./ voksen, børn gratis 

http://reddernes.dk/foerstehjaelp-til-private/8-timers-forstehjaelpskursus/

