
 

 

 

Bestyrelsesmøde 2. juni 2015 kl. 19.15 – 21.30 

på GRR4 

Tilstede: Karen, Karina, Trine, Else, Marianne (ref) 

Fraværende: Carina 

Dagsorden: 

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

A. Randi refererede fra møde med Slotstyrelsen, ang. projekt med at ”slottet” låner 

parkeringsplads af rideskolen.   ”slottet” planlæggere at der skal være noget med 

gårdbutik og arrangementer. Der kommer endnu et møde igen mandag d. 8.6 

B. Ridelejr: Julie har godkendt da d.2.7 til 5.7. De store fra torsdag til lørdag. De små 

den sidste to dage. 

Vi foreslår, der er besindighedsprøve, foredrag ved dyrlæge, mønstings-kursus, pudse-

kursus og flette-kursus. Der laves en seddel og opslag på Face-book.  

C. Randi beklager, at det er svært at styre forbruget at hø og træpiller. Der er 

pensionærer, som supplerer ”ved egen hjælp”. Der henstilles til respekt omkring 

forbruget at hø og træpiller.  Konsekvensen kan blive at der skal betales pr. forbrug 

altså en ny opstaldnings-form, som betyder mere arbejde for pensionærerne. 

Der aftales et møde omkring leje-kontrakten onsdag d.10.6, deltagere formand og 

kasserer, samt Randi og Birte B. 

2. Kort orientering fra bestyrelsesmedlemmer og formanden. 

Spørgeskema fra DRF omkring skolereformen. 

3. Status for økonomi og regninger v. kasseren 

Der arbejdes på at indhente det forsømte med regninger for faciliteter. 

Rideunderviserne indberetter.  

Økonomi - update skal på punktet i august, halvårs status i august 

Vi arbejder på at flytte bank til Sydbank og en mobiltelefon så vi kan få mobile-pay. 

4. Re-certificering sikkerhed og organisation, besøg af DRF-konsulent 



Organisation: Vi er godt med. Velkomstmateriale mangler, vi arbejder med et 

elektronisk materiale som sendes ud med 1. regning for medlemskab .  

Sikkerhed: Vi er godt med,  

5. Hegnopsætning v. Marianne 

Vi skal spørge Ole, om han vil hjælpe med opsætningen. Rasmus skal bestille lejer til 

tromle. Med opmærksomhed på prisen. 

6. Status på traktor/plæneklipper 

Vi har vedtaget at vi køber en brugt havetraktor i bytte med den gamle John Deere der 

er brugt. 

7. Evaluering af Young-/Toftegaard-arrangement 

Evaluering. Det var et fin arrangement, især var Claus Toftegaard fin. Vi arbejder videre 

på at invitere ham til en kursus-dag.  Vi kunne have tænkt over reklame om cafeteriets 

tilbud. 

8. Fastsættelse af dato og planlægning af ridehallens 25-års jubilæum, 

arbejdsgruppe. 

Der nedsættes et festudvalg. Det holdes på dagen 4. august fra kl. 16.00. Vi satser på 

indslag SHOW og Sjov. Gode forslag modtages. Der arbejdes med historiske indslag. 

Tidligere formænd inviteres. Arbejdsgruppe: Else, Marianne tager de første kontakter.  

9. Fremtidige bestyrelsesmøder, fastsættelse af ugedag m.v. 

Torsdag i de lige måneder og tirsdag i de ulige måneder. 

Næste møde er den 24.6 kl. 18.00-19.00 Punkt på mødet Jubilæumsfest opfølgning. 

10. Punkter til næste møde 

11. Eventuelt 

Vi kan høre fra rigtig mange medlemmer, at der er stor glæde ved at bruge den 

renoverede del af springbanen, både til dressur og til springning. 

Vi sætter i gang med det sidste sand, og udjævning af sandet, hurtigst muligt. 


