
 

 

 

  

 

Bestyrelsesmøde 6. maj 2014 

kl. 19.00 – 21.00 på GRR4 

 

Tilstede:  Karina, Mette, Rasmus, Karen, Tina og Else (referent i fællesskab). 

Fraværende: Mette, Carina 

Forslag til dagsorden: 

1. Opfølgning på referat fra seneste møde 

Mulighederne for at søge midler til udendørsbane skal undersøges nøje. Vi har fået 

det første tilbud på at opgradere 1-2 baner.  

Det blev aftalt, at Fjordhestefolkene afholder stævne d. 27. september. Vi står selv 

for cafeteriatet. Stævnet skal holdes udenfor. 

Vandingsanlæggene i begge haller er blevet ordnet, og de skulle køre nu. Husk at 

lukke det sidste vand ud, ellers drypper det. Det mangler lidt forlængelse i den ene 

hal – det arbejder de også på. 

Julie deltager i kursus om aldersrelateret træning d. 10. maj. Cafeteriaudvalget 

kører rigtig godt, og den sidste får nøgle snarest. 

2. Kort nyt siden sidst - bestyrelsesmedlemmer og formand 

Se herover. Else deltog i Repræsentantskabsmødet. Der er endnu ikke kommet 

referat. Springbanen er blevet flyttet ud. Græsset er slået, og den er så flot. 

3. Evaluering af medlemsmødet og opsamling på referatet derfra. 

Der var en fornuftigt fremmøde og stort engagement. Bestyrelsen arbejder med 

mulighederne fora t få nogle af alle de gode forslag gjort til virkelighed. Vi var også 

rigtig glade for at høre, om alle de gode oplevelser klubben giver.  

4. Drøftelse af henvendelser fra medlemmer og andre, herunder fra 

Susanne M. som gerne vil undervise i ponygames og gymnastikspring 

om fredagen. 

Susanne M. kører forsøgsordning med ponygames og mini spring for de små 

elevryttere frem til sommerferien. 

Malene Nissen vil gerne undervise i voltegering. Karina arbejder videre med det. Vi 

kan måske tilbyde et voltegeringshold husly. Det giver en udfordring i forhold til 



vores sikkerhedscertifikat, da man ikke må have hjelm på mens man træner. Else 

kontakter DRF for at høre om hvordan vi kan håndtere det.  

5. Hjemmesiden. Hvordan går det med den? Lene Bek vil gerne hjælpe 

med den. 

Det blev besluttet at lade Lene Bek arbejde med hjemmeside (opdateringer, mindre 

justeringer m.m.) i tæt samarbejde med Mette. Der skal indkaldes til møde, hvor 

Gitte som nu står for hjemmesiden kan vises tips og tricks. Lene har sendt et oplæg, 

som vi kan drøfte. 

6. Møde med Gråsten Skole om mulighederne for at rideskolen kan tilbyde 

mindre forløb for skoleeleverne. Vi har en åben invitation til at komme 

til møde med skolen 

Det blev aftalt, at Else taler med Randi og aftaler møde med Mogens Hansen. 

7. Punkter til næste møde 

Vi vil meget gerne have et oplæg til Ridelejr 2014 med dato m.m. Måske Ann vil 

designe fede trøjer..? Vi søger Lions Club om tilskud til afvikling. Fremover skal vi 

have et fast punkt om status for Økonomi. Det kræver vores certificering. Vi 

gennemgik kort status for økonomi. Regnskabsudvalget har overtaget regnskabet. 

Vi vil også gerne se på prioritering i forhold til at søge fonde.  

Kunne man forestille sig et udendørs D-stævne i spring? Vi spørger Sportsudvalget 

om deres mening. 

Førstehjælpskursus 

Status på ridebane, regnvandsopsamling 

Distriktets klubkonsulent Arno deltager i mødet fra kl. 19.00 til 20.00 d. 3. juni 

2014. 

8. Eventuelt 

Der blev fulgt op på nøgler, og ordnet det sidste med børneattester. Så kan de blive 

sendt. Else spørger til afvikling af sponsorspring i Broager og Hjallerup rideklubber. 

Måske kunne vi samle penge ind på den måde. Else har fået adresser til rideklubber 

i kommunen, og indkalder til en kop kaffe og en snak for interesserede formænd.  

Vi har aftalt møde hver 1. tirsdag i måneden. Det betyder møde følgende tirsdage: 

3. juni (Klubkonsulent Arno fra PRC deltager i mødet, (1. juli), 5. aug., 2. sept., 7. okt., 4. 

nov. Og 2. dec.  

/Else 


