
 
 

 

  

 

Dagsorden bestyrelsesmøde  

5. maj. 2015 kl. 19.00 – 21.00 på GRR4 

 

Tilstede:   

Fraværende: Karina, Trine, Mads 

Dagsorden: 

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

Ponygames bliver på sigt formentlig et tilbud på weekend basis. 

Elevskolen er for ned afgående, den nye skolereform gør det svært at få det til at gå op i en højere 

enhed.  

Inden for nærmeste fremtid vil datoen for den kommende ridelejr blive fastlagt. 

Kort nyt fra medlemmer og formand, opsamling på 

stævnemedlemsskaber: 

 Karen informerer om heste campus. 

 Efter forespørgsel: man skal være medlem i min. 3 mdr. for at kunne starte for en klub. Det vil   

derfor koste 300 kr. pr. person, at have stævne medlemskab i forbindelse med holddannelse til 

sydjysk mesterskab. 



 Status for økonomi og regninger udsat til næste møde, da Trine ikke kan     

deltage:  

Trine har godt gang i det store hængeparti i forbindelse med faktureringer af facilitetskort mm. Hun 

regner med at få det hele gjort færdig i løbet af maj måned. 

 

Status for udendørs ridebane m.m, ved Marianne: 

 Indendørs  Rasmus passer banerne efter alle kunstens regler, og de fungerer pt. rigtig godt. 

Udendørs   vi har modtaget tilbud fra 2 forskellige mht. ridebane etablering. Vi afventer pt. 

ansøgning fra 2 fonde, for at kunne rejse kapital nok til at sætte projektet i gang. 

Marianne ringer og bestiller hegn til udendørs banen længst over mod indkørslen. Det bliver hvidt 

plastikhegn som er vedligeholdelses frit.  

Der er bestilt sand til springbanen og det bliver kørt ud så snart der er tørt nok til det. 

Young/Toftgaard arrangement d. 22. maj. Status for planlægning, og 

hvem gør hvad? 

Ditte Young / Toftegård arrangement d. 22 maj. Der er brug for et headset. Dette undersøger Else.  

Salg af øl og sodavand fra cafeteriet. Else kontakter Karina vedrørende dette.  

Eventuelt: 

Der henstilles til at man fortsat opretholder sikkerhedsreglerne, dette især i forbindelse med brug af 

hjelm, både under longering, og anden færdsel i staldområdet. Det gælder alles sikkerhed og det er 

en vigtig ting at støtte op om, for os alle i klubben. 

Vi har aftalt møde hver 1. tirsdag i måneden.  

 


