
  

 

Bestyrelsesmøde GRR4 11. august 2016 

Referat:  

1. Kort orientering fra bestyrelsen: 

Klubben har igen i år vundet Alssundpokalen  3. år i træk. 

Mikael orienterer kort om DRF’s 100-års jubilæum august 2017, jubilæet 

skal markeres ved forskellige arrangementer i løbet af året. Klubberne 

opfordres bl.a. til at holde ”Åben Klub”, og forskellige jubilæums-

arrangementer. 

 

2. Opfølgning på økonomi v. Trine:  

Trine bogfører og følger snarest op på manglende betalinger. Er glad for 

den forståelse, hun møder blandt medlemmerne for, at det er et stort 

arbejde, og at hun bruger sin fritid herpå. 

 

3. Fremtidige møder:  

Aftales til den første onsdag i hver måned. 

 

4. Arbejdsdag 

Der planlægges arbejdsdag d. 25. august kl. 16.00, primære opgave er at få 

jævnet rundt om den nye ridebane, men også andre opgaver til dagen.  

Malene undersøger priser på muldjord. 

 

5. Status på ridebane 

Filtdugen er kommet, Mikael har kontakt til entreprenøren, som har lovet 

at det sidste murbrokker kommer på sidst i denne uge eller først i næste 

uge, derefter jævnes, og det videre arbejde med toplagene udføres. 

 

6. Slikmaskine 

Vi har fået tilbudt en brugt, som skal have skiftet møntindkastet. Mikael 

undersøger priser/muligheder. 

 

7. Nøgler 

Malene undersøger priser på 4 nye låse, da 2 nøgler er bortkommet. 



 

 

 

 

8. Årets projekter 

Rammerne om spejlet skal skiftes. Malene undersøger muligheden for at få 

dette arbejde udført snarest, evt. v.hj.a. glarmester til at fastholde spejlene, 

mens rammen skiftes. 

Det nederste af barriereren i den store hal skal skiftes. Fået tilbud på ca. 

18.000 kr. i materialer, arbejdet skal vi udføre selv. Planen er en side af 

gangen, for at generere mindst muligt. 

 

9. Eventuelt 

Der er kommet forslag om en hæk eller andet, hvor klubbens logo kan 

hænge på, f.eks. placeret ved vores nye vandgrav, bl.a. til at tage forskellige 

billeder ved, og ved stævner. Vi synes det er en super forslag, og dejligt med 

medlemmernes input. Vi enes om at undersøge prisen på springstøtter 

eller -fyld, hvor logoet kan være på, således det også kan bruges indendørs.  

Sønderborg Rideklub har spurgt, og fået lov til at låne vores mur i 

forbindelse med et B-stævne i oktober.  

Mikael foreslår, at det bliver mulighed for at købe klistermærker med 

klubbens logo, f.eks. til traileren og også mindre til bagruden i bilen. Pris 

undersøges for de forskellige størrelser. 

. 

 

 

   


