
BESTYRELSES MØDE D. 10/6-2020 - REFERAT 
 
Inviterede: 
Bestyrelsesmedlemmer:  Gitte Petersen, Birthe Carstensen, Trine Lynddahl, Hanne Josefsen, Karina 

Josefsen 
 
Suppleanter:   Susanne Dybdahl, Maiken Skalborg Schmidt, Rikke Galler, 
 
Andre:   Kasserer, Annemette Pirchert   
Afbud:  Annemette Pirchert 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent  
Ordstyrer Hanne, Referent Karina  
 

2. Præsentation: 
Kort præsentationsrunde ”rundt om bordet” 
Forventningsafstemning og måden vi ønsker at arbejde på blev vendt 
 

3. Økonomi:  
Regnskaber blev fremlagt på generalforsamlingen 
Revisorer blev også valgt 
Annemette har godt styr på økonomien allerede 
Støtteklubben har foretaget forskellige gode investeringer 
Kontingent og facilitetskort er gratis for bestyrelsesmedlemmer, suppl. og kasser iflg. vedtægter. 
 

4. Forslagskasse Ingen forslag.  
 

5. Orientering fra udvalgene + evt.   
Materialeudvalg (Gitte, Maiken og Birthe). Støtteklubben har bevilget 25.000 kr. til et nyt 
vandingsanlæg. Udvalget tager Poul Erik med på råd og arbejder videre med det projekt. 
Der indkaldes til arbejdsdag forud for C-stævnet. 
Sportudvalg (Birthe, Rikke G, Rikke N) arbejder videre med kursus aktiviteter efter sommerferien.  
Juniorudvalg (Susanne) Juniorudv. arbejder godt og har flere arrangementer i støbeskeen. Susanne 
er ”voksen back-up). 
Stævneudvalg (Rikke G, Mathilde, Ida, Laila) Der kommer tilmeldinger til C-stævnet i dressur d. 
29+30/8-2020. Sponsorudvalget hjælper med indsamling af sponsorgaver/ærespræmier. Laila 
inviteres med til næste møde og vi aftaler slagets gang frem mod stævnet.  
Overvejelse om afholdelse af aftenstævne. Distriktet har efterlyst den slags, da mange ryttere 
mangler mulighed for at ride kval. til mesterskaber. 
Sponsorudvalg (Maiken, Karina) Maiken tager sig af skiltesponsorer. Der skal søges 
sponsorater/ærespræmier til C-stævnet, Karina har mange kontakter.  
Undervisning (Randi) Der afholdes møde med underviserne d. 18/6-2020. Bestyrelsen vil løbende 
arrangere kurser/foredrag for underviserne med henblik på at motivere og inspirere.  
Jørgen Hvenegaard holder 1. oplæg lige inden undervisningen starter op efter sommerferien. 
Temaet vil være opstilling, system i undervisningen, den engagerede underviser, mål for rytternes 
udvikling uanset niveau. 
Elevheste/halvparter (Gitte, Karina) Halvpartskontrakter, ejercertifikater og pas rekvireres hos 
Linda.  
Ryttermærke (Hanne) En vinteraktivitet der genoptages senere på året. 



 
Udvalgene (en repræsentant) inviteres med til B-møder efter behov. 
Facebook – Rikke G rydder op i gruppen så den kun er for medlemmer. 
Møde med springrytterne – ønsker og forventninger til fremtiden. Susanne og Trine indkalder 
rytterne til et møde snarest.  
Tavlen i hallen opdateres med aktiviteter/tider – Birthe sørger for det.  
Hanne opdaterer hjemmesiden med ny bestyrelse, udvalg og haltider. 
Støtteklubben har fået tilgang af stærke kræfter. Der er gjort gode investeringer (ny flagstang, 4 
nye bord/bænke sæt, letvægts springmateriale). Der afholdes ridelejr d. 11-13/8-2020 
 
 
 

 
6. Næste møde: 4/8-2020 kl. 18.30 

Stævneudvalget inviteres. 
 


