
Bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 29 August 2019 

 

 
Inviterede: 
Bestyrelsesmedlemmer:  Steen Bitsch, Hanne Josefsen, Steen Christensen, Karina Josefsen, Djannie 

Bertelsen, Randi Højer, Susanne Dybdahl 
 
Suppleanter:   Trine Lynddahl, Linda Nissen 
 
Andre:   Kasserer, Heidi Christensen   
Afbud:   
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent   
Ordstyrer: Hanne Josefsen  
Referent: Linda Nissen 
 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde 
Oplæring i harvning er endnu ikke effektueret – Ida og Nanna mangler fortsat oplæring. 
19-20 September er der DGI Hundesport 
Der mangler fortsat funktionsbeskrivelse af udvalg til hjemmesiden – når udvalgene har lavet disse 
beskrivelser mailes disse til Hanne. 

 
3. Økonomi: 

Steen B er aktuelt i gang med at lave et budget, så det bliver mere overskueligt, hvornår hvilke 
indtægter og udgifter falder hvornår. 
 
Poul Erik inviteres med til næste møde, herunder skal der tales om: 
Forventningsafstemning om fremtidig samarbejde mellem bestyrelsen og Poul Erik. Inviteres så han 
kommer kl. 20.00. 
Ønsker for fremtidige arrangementer. 
Gennemgang af lejekontrakt. 

 
4. Nyt fra udvalgene: 

Materiel udvalg: 
Diesel til traktor – Karina får OK kort og køber fremadrettet Diesel. Steen B undersøger 
muligheden for at få en lille tromle herud med håndpumpe, så der ikke skal hentes Diesel så 
ofte. 
Hanne Josefsen og Randi Højer oplæres i hvordan der vandes indenfor. 
Karina undersøger om kommunen kan komme og hjælpe med at slå de udendørs 
græsarealer.  
1500 kg. Filt er købt til opfyldning, når dette bliver nødvendigt. 
Der er bestilt nyt flis til ridehallerne.  
Steen C er ansvarlig for at skifte tagplader, dette bliver den kommende weekend. Steen 
melder ind hvad han har brug for hjælp til.  
 
Linda får bestilt skilte 
60cm x 60, Pas på vores baner, har du husket at rydde op. 
120 x 240: Logo, indgang til baner med pil på. 
Susanne sender mail rundt med forventninger til oprydning. 
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Der skal sendes takkebrev til Kommunen(fritidskulturelle pulje) og SE energi. Karina står for 
dette. 

 
Junior udvalg: 
Intet nyt. 
26 oktober – Halloween 
 
Sponsorudvalg: 
Afventer svar fra danske bank om penge til vandingsanlæg.  
Der er givet afslag på 3 fonde. 
Hanne søger fond til Havetraktor, traktor til vedligehold af baner, vandingssystem. 

 
Sportsudvalg: 
Ulla kommer d. 6 September og afholder dressurkursus. 
Der arbejdes på en springdag. 
Ønske om programridningskursus. 
 
Undervisnings udvalg: 
Linda stopper med undervisning fra 1/1. Der skal findes en ny underviser til at varetage de to 
hold om tirsdagen. 
Start med at ride – KÅR udvalgt – afventer svar. 
Der er stort set fyldt op på alle elevhold. 1 plads på lørdagshold. 2 pladser på lørdagshold. 
Nanna Dybdahl overtager lørdagsridning hver anden lørdag. Ditte Dybdahl varetager 
staldvagten. 
Stort ønske om voksenhold, der arbejdes videre på dette. 
Der er solgt 2 af rideskolens gamle sadler. 

 
Støtteklubben: 
Der er afholdt en vellykket ridelejr.  
De er aktuelt ved at planlægge D stævne. Planer om at sælge grillpølser til stævnet. 
Der er gjort tanker omkring lidt ekstra opbakning omkring de store junior piger, evt. noget 
undervisning med overnatning. Her med min. aldersgrænse. 
 
Stævneudvalg: 
Aktuelt ved at planlægge stævne d. 7-8 september. 
Der mangler folk. Karina spørger Birthe. Djannie spørger Nanna og Jane 
 
Elevheste/halvpart: 
Vi søger fortsat efter elevheste.  
 
Ryttermærke: 
 

5. Årsplan  
15 September, frist for ansøgning til den fritidskulturelle pulje. 
1 oktober, frist for ansøgning ved kommunen. 
Hanne er aktuelt i gang med at søge til den fritidskulturelle pulje. 

 
6. Spørgeskema til elevholdende, herunder oprettelse af ”hjælperkartotek) 

Oprettelse af hjælperskema, hvor man skal udfylde hvad man kan bidrage med. Sedler skal 
deles ud til alle medlemmer. 
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Djannie prøver at lave et udkast til et spørgeskema. 
 

7. Velkomstfolder til rytterne på elevskolen 
Udsættes til næste møde 
 

8. Forslagskasse 
Ingen forslag. 

 
9. Evt. 

Der er kommet spørgsmål fra et medlem, hvordan reglerne er hvis hun skal modtage 
undervisning af en udefra. Reglen er at underviseren skal være medlem af klubben, samt 
have facilitetskort(evt. 50 kr. pr. gang – 250 kr. i mdr.) Djannie formidler dette til 
medlemmet. 
Trine undersøger forsikring, hvis vores elevheste f.eks. forårsager skader på andre. 
 
 

 
Næste møde: 
 Torsdag d. 31 oktober kl. 18.30 


