
  

                  Bestyrelsesmøde d. 14/03-17    

 

 

 

 

Tilstedeværende: Mikael, Malene, Merete, Maria, Karina, Line  

1. Sikkerhedsregler.  

Klubbens sikkerhedsreglement er omfattet af certificeringen fra DRF, 
dvs. Alle klubbens regler er gældende i forhold til 
sikkerhedscertificeringen fra DRF og skal overholdes.  

Klubben skal re-certificeres d. 3/6-2017, her skal reglerne revurderes så 
de virker efter evne, altså skaber et sikkert miljø og opfylder kravene fra 
DRF, samt de er let forstålige for klubbens medlemmer.  

I klubbens sikkerhedsreglement står der intet om at trække med 2 heste, 
bestyrelsen har derfor besluttet at reglen omkring dette skal lyde 
således:  

”Alle der er fyldt 16 år må trække med 2 heste på én gang, dog er dette på 
eget ansvar”  

Bestyrelsen forventer reglen vil blive overholdt.  

2. Økonomi og gebyr  

Alle regninger udsende d. Første i hver mdr. Man har fra modtagelsen af 
regningen 14 dages netto, herefter sendes en første rykker uden 
gebyr.  Fra modtagelsen af første rykker er der 14 dages netto, herefter 



sendes anden rykker med gebyr 100kr.  Fra modtagelsen af anden 
rykker er der 14 dages netto, herefter overgår sagen til inkasso.  

Bestyrelsen gør opmærksom på at dialog med medlemmer der skylder 
penge, altid er første prioritet.  

3. Medlemsmøde  

Klubben holder medlemsmøde d. 05/04-2017 i klubhuset kl. 18.30, fra 
kl. 18 er der spisning til 25kr pr medlem, tilmelding til spisning på seddel 
i rytterstuen.  

Medlemsmødes skal omhandle arbejdsdage, klargøring til stævne i juni 
og medlemmernes input.  

4. Medlem af GRR4  

Bestyrelsen gør opmærksom på at familiemedlemsskab kun gælder hvis 
man bor på samme adresse.  

5. Udendørs dressurbane og springbanen  

Den nye udendørs dressurbane er besigtiget af entreprenøren der har 
lagt den, han kan godt se problemerne, derfor får klubben et top-lag til 
banen der skal testes inden hele banen fyldes med dette, bestyrelsen 
håber dette vil give den effekt der ønskes, samt den sikkerhed hestene 
har brug for når de færdes på banen.  

Endvidere gør bestyrelsen opmærksom på at der ikke må longeres på 
banen når den står færdig, der er mange andre muligheder til dette.  

Springbanen skal efterfyldes med sand og vandgraven skal repareres, 
bestyrelsen gør opmærksom på at når sandet kommer på springbanen 
skal den have ro, selvom det er fristende at ride dernede i det nylagte 
sand.  



6. Eventuelt  

Klubmesterskabsfest d. 29/04-2017, der er sat et festudvalg, kontakt 
Maria Eskesen eller Malene Lynggaard Johannsen hvis du har gode ideer, 
information omkring festen kommer senere.  

Baderummet har Allan Johannsen sat en ny cylinder i, dette betyder der 
er låst og at kun dem der benytter rummet til rent faktisk at tage et bad, 
har adgang. Kontakt bestyrelsen hvis du ønsker en nøgle.  

Sissel Bünger Christensen, Frederikke Jacobsen og Sophia Ludvigsen har 
modtaget Gråsten medaljen for flid og flotte resultater – den overrækkes 
d. 03/04-17.  

 


