
 
 

 

  

 

Dagsorden bestyrelsesmøde  

7. april. 2015 kl. 19.00 – 21.00 på GRR4 

 

Tilstede: Karen, Carina, Marianne, Trine, Else, Mads og Carina kom senere 

Fraværende: Randi 

Forslag til dagsorden: 

1. 19.00 – 19.30: Møde med Randi om aktuelt fra stalden m.m.: Randi ikke 

til stede. 

2. Kort nyt fra medlemmer og formand, Repræsentantskabsmøde DRF 

19. april, temamøde om ridesportens udfordringer 19. maj 2015: Karen 

informerer kort om repræsentantskabsmødet i DRF. GRR4 modtog igen 

Alssundpokalen!! Else tilmelder sig DRF mødet. Marianne og Else tilmelder sig 

temamødet i maj. 

3. Status for økonomi og regninger, herunder voltigering ved Trine: 

Hurtigst mulig overdragelse af regnskabet til Trine fra Mette, så der kan blive 

sendt regninger ud hurtigst muligt. Der er en del praktiske forhold, som skal klares 

i banken inden. Trine afklarer også med Mette, hvor vidt Mette er med at udsende 

fakturaer. 

4. Status for udendørs ridebane m.m, ved Marianne: se punkt 5 

5. Status for indendørs baner, ved Karina: Vi drøfter de forskellige muligheder 

for ridebanen og der er spurgt til tilbud på udendørs bane hos BHC. Der drøftes 

muligheder for at søge om lov til lys på udendørs banerne, Else har haft kontakt til 

kommunen angående landzonetilladelse.  

Marianne kontakter BHC med henblik på at få begge baner planeret med laser. 

Derefter kan vi bestille supplerende fiber. 

Der er ønske om, at der bliver lavet en turnus ordning til vanding af hallerne. 



Der er ønske om at få opdateret den udendørs springbane med sand, Else måler op 

hvor meget der skal bruges. Marianne får priser på sand og bestiller dette. 

6. Lokaletilskud og Sønderborg Ordningen: Der er søgt midler fra disse fonde. 

7. Åben for tilføjelser: Det blev aftalt at holde Arbejdslørdag lørdag d. 9. maj. 

Mads og Marianne laver lister over de arbejdsopgaver, som skal klares og står for 

forplejning. Afhængig af vejret sætter vi også springbanen ud 

8. Eventuelt: El skabet trænger til et eftersyn, Else tager sig af dette.  

Ligeledes er brandskabet i ridehallen defekt. Else kontakter Lotek.   

Vi drøfter klubmesterskabsfest. Mads og Marianne stabler et festudvalg på banen. 

Der er formentlig 3 nye reklameskilte på vej i ridehallen.  

Marianne informerer mht. OK benzinkort, at hun er kontaktperson fremover. Her 

kan oplyses, at nyoprettede kort giver 500 kr. til klubben.   

 

Vi har aftalt møde hver 1. tirsdag i måneden.  

/Else 


