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Inviterede:  
Bestyrelsesmedlemmer:  Susanne Dybdahl, Randi Højer, Djannie Bertelsen, Steen Bitsch, Steen 

Christensen, Karina Josefsen, Hanne Josefsen.  
 
Suppleanter:   Trine Lyndahl, Linda Nissen  
Afbud:  Trine Lyndahl 
 
 
Dagsorden: 

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

2. Konstituering 
- Formand: Steen Bitsch 
- Næst formand: Hanne Josefsen 
- Sekretær/referent: Linda Nissen 
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Susanne Dybdahl. Djannie Bertelsen, Randi Højer, Karina 

Josefsen, Steen C.  
- Steen C varetager fortsat alle officielle kontakter. 
- Kassereres funktion fortsættes med at blive uddelegeret.  
- Suppleanter: Linda Nissen og Trine Lynddahl. 

 
 Udvalg: 
 Elevheste/Halvparter udvalg: Linda Nissen, Trine Lynddahl, Randi Knudsen 
 

Materiel udvalg: Steen C + B – Steen B spørger Poul Erik om han vil være med i udvalget.  
 
Juniorudvalg: Susanne Dybdahl 
 
Sponsorudvalg: Karina Josefsen, Hanne Josefsen(Fonde). Mere fokus på sponsorer, herunder 
at få genetableret nyhedsbreve som også skal sendes til vores sponsorer. Faktura til 
skiltesponsorerne varetages fremadrettet af kassereren.  
 
Sportsudvalg: Djannie Bertelsen og Karina Josefsen 
 
Undervisningsudvalg: Randi Højer. Sørger for at holdende er fyldt op, samt koordinere 
rytterne til lørdagshold. 
Ryttermærke: Hanne Josefsen 
 
Støtteklubben: Trine Lynddahl 
 
Stævne udvalg: Linda Nissen 
 

 
3. Opsamling fra generalforsamling og forslag fra medlemmerne: 

- Gennemgang og underskrift – er gjort. 
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- Harvehold: 
o Tirsdag: Linda harver efter sine hold. 
o Onsdag: Ida harver efter sine hold onsdag.  
o Steen B + C vil gerne være en del af harveholdet og vil harve når de har mulighed 

for det. De tager fat i Ronnie Bertelsen og Ida mhp. oplæring.  
 

 
4. Vedtægtsændringer: 

Forslag: 
- Kassererposten kan tages ud af bestyrelsen og evt. uddeleres. 

o Steen C og Hanne kigger på vedtægtsændringerne. Udkast laves til næste 
bestyrelsesmøde og sendes med dagsorden ud. 

o Suppleanter til støtteklubben(Ændring af støtteklubbens vedtægter) 
o Antal og genvalg af bestyrelses medlemmer skal stå i vedtægterne. 

 
 

5. Etablering af ny bane: 
Der er givet 50.000 kr. fra SE vækstpulje. De skal senest d. 31 Maj 2019 have tilsendt et overblik 
over finansiering af banen. Kommunen har givet 150.000 kr. med en egenbetaling på 51 %.  
Der skal udarbejdes et budget til SE 
Steen C kontakter SE mhp. hvordan de ønsker budgettet præsenteret. Steen C + B forsøger at 
indhente tilbud på sand – Poul Erik inddrages. 
 

6. Materialer og vedligehold: 
Steen B spørger Poul Erik angående sadelrum i elevstalden.  
Steen B taler med Poul Erik om skift at lysplader i lille ridehus samt bakker til indgangen af 
ridehuset, så der ikke kommer vand ind. 
Vandingsanlæg: Steen C spørger på Tronsø angående pup up vandingsanlæg. Steen B taler med 
Poul Erik angående vandingsvogn(udgaven som selv trækker sig ind og kan bruges både ude og 
inde). 
Steen B taler med Poul Erik om hul i taget samt etablering af harvehold. 
Den store ridebane trænger til sand – Steen B fortæller Poul Erik at der bestilles sand.  
Steen C bestiller sand til ridehuset. 

 
 

7. Hjemmesidde – klubmodul: 
Hanne Josefsen forsøger at opdatere hjemmesiden. 
Ønsker om at den er pæn i forhold til sponsorer. 
Kort og vigtig relevant information. 
Fremadrettet ligges beslutningsreferater på hjemmesiden.  
 

 
8. Eventuelt: 

Linda opdaterer på DRF. Go med bestyrelsesmedlemmer.  
 
D. 25 April holder region 4 clinic med Jørgen Hvengaard(dansk varmblodsarrangement). 
Støtteklubben varetager salg af kage/kaffe.  
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Det vedtages at de hos Hvenegaard køber ét facilitetskort til de ryttere der kommet udefra – altså 
ét kort som dækker de udefrakommende ryttere, der kommer og får undervisning. Dette i stedet 
for at de betaler 50 kr. pr. gang. 
 
Næste møde: 
 Torsdag d. 2 Maj 2019 

 
 
 
 


