
Bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 13 Juni 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 og Støtteklubben   
Afbud:  Karina Josefsen, Steen Bitsch 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent   
Ordstyrer: Susanne Dybdahl 
Referent: Linda Nissen  
 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde 
Oplæring i harvning, dette endnu ikke effektueret. Steen C vil forsøge at lave aftale med Ida og 
Nanna i løbet af sommeren.  
Alle har sendt billeder af sig selv til hjemmesiden, disse er lagt ind.  

 
3. Økonomi: 

Finansiering af løn til staldvagter og rengøring: 
Årligt bliver der brugt 8500 kr. i løn til rengøring af rytterstuen samt staldvagt/rengøring af barriere. 
Vi talte på sidste møde om, at det evt. kunne være en mulighed at støtteklubben fremadrettet 
finansere rengøring og staldvagt. Støtteklubben er til deres møde blevet enig om, at de ikke vil 
finansere hele beløbet – de tilbyder at de fremover vil betale de 3000 kr. til Annemarie for 
rengøringen, dette vedtages. Rideklubben står fortsat for løn til staldvagt/rengøring af barriere. 

 
4. Kontrakt med Poul Erik. 

Genforhandles i Juni mdr. Ønske om at prisstigninger bliver varslet inden oktober mdr. da det er 
der klubben skal søge efter tilskud.  
Steen C ligger nuværende kontrakt op i vores gruppe, så vi alle sammen kan læse den igennem og 
komme med forslag til eventuelt ændringer. Der laves herefter møde omkring denne kontrakt. 
  

5. Nyt fra udvalgene: 
Materiel udvalg: 
Pop up vander til ridehusene:  
Hanne har 3 fond ansøgninger ude, har endnu ikke fået svar. Der er både ansøgninger ude på 
pop up og mobilvander. Vi afventer svar fra fondene, der indkøbes vandere før vi har svar fra 
fondene. 
 
Etablering af ny bane: 
Steen B og C arbejder videre med banen. Der er lavet aftale med Poul Erik, som har tilbudt at 
grave vanderne op i midten af banen. Der er lavet foreløbige aftaler, endelige aftaler 
mangler at komme på plads. Steen B og C holder endelig møde med PE indenfor de 
kommende uger. 
 
Pasning af banerne: 
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Laura vander hver morgen i ridehuset, hvilket fungerer godt. Det er nogle gange lidt svært, at 
nå at få vandet nok om mandagen, hvis der ikke har været vandet i weekenden. Djannie og 
Trine vil fremadrettet vande i weekenderne, når de har tid. 
Harvning: PE harver stort set hver dag, hvilket er rigtig dejligt. Der arbejdes videre på, at der 
bliver harvet efter elevholdene. 
 
Diesel til traktoren: 
Karina vil gerne sørge for at diesel dunken altid er fyldt – Hun får tankkort af Heidi.  
 
Junior udvalg: 
Medlemmer til juniorudvalget vælges på generalforsamlingen – fremgår af vedtægter. 
Der besluttes ikke en nedre grænse for at komme ind i juniorudvalget, men dette op til 
juniorudvalget ved generalforsamlingen. 
Der sidder aktuelt 6 personer i udvalget, der har tidligere været 7 medlemmer. Det 
tilstræbes at der er 6-7 medlemmer i udvalget. 
Der tales om at der evt. skal udarbejdes nogle retningsliner for juniorudvalget. 
 
Sponsorudvalg: 
Jernved kulturhus har købt et skilt – Heidi afventer mail fra Karina. 
 
Sportsudvalg: 
Der er et ønske om et springkursus ved Charlotte S. Hanne har været i kontakt med 
Charlotte, som genre vil afholde 2 dages kursus. Udvalget arbejder videre med dette. 
Djannie arbejder på at Ulla Nielsen kan komme fast ca. 1 gang i mdr.   
 
Undervisnings udvalg: 
Randi har fortsat mange henvendelser, både med ryttere der melder til og fra. Der har for 
nylig været 4 pladser på hverdagshold, disse blev hurtigt besat og der er aktuelt kun 1 plads 
ledig på lørdagshold. 
 
Støtteklubben: 
Der har været en del svind af kaffe og sodavand. Der kan fortsat betales 11 kr. for sodavand 
på mobilepay. 
Støtteklubben har planer om rydde op i rytterstuen/gang og gøre dette mere hyggeligt. 
Ridelejren er under planlæggelse. 
 
Stævneudvalg: 
Der er netop indkøbt ny computer og printer. Den gamle computer er gået i stykker. Næste 
stævne er første weekend i september. 
 
Elevheste/halvpart: 
Rose er taget hjem på sommergræs. Vi har aktuelt 8 ponyer. Vi søger stadig efter en hest og 
en pony.  
Vi har sagt ja til at komme med 2 ponyer til Gredstedbro Byfest lørdag D. 17 August kl. 14-16. 
Randi og Linda står for dette. 
 
Ryttermærke: 
Hanne har lagt en føler ud på facebook om hvilke ryttermærke der er størst efterspørgsel på. 
Planer om at opstarte i efteråret. 
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6. DGI hundesport  
Ønske om at leje hallerne d. 26-27 oktober – Dette ikke muligt da der er halloween. 
Hundevennerne tilbydes en anden weekend, dog ikke en ulige uge pga. lørdagsridning. 

 
7. Årsplan  

Kontrakt med PE – se punkt 5. 
 

8. Funktionsbeskrivelse af de forskellige udvalg 
Hvert udvalg laver en funktionsbeskrivelse, så det bliver mere synligt hvad de forskellige udvalg står 
for, samt hvad arbejdsopgaverne indebærer. 
 

9. Spørgeskema til elevholdende, herunder oprettelse af ”hjælperkartotek) 
Behandles på næste møde. 
 

10. Velkomstfolder til rytterne på elevskolen 
Djannie er i gang med at lave velkomstbrev. Ligger filen ind i vores facebookgruppe. Kommentarer 
tilføjes opslaget i gruppen og Djannie retter denne til. 
 

11. Forslagskasse 
Steen C køber en postkasse, som han sætter op. Postkassen tømmes til hvert bestyrelsesmøde. Den 
hænges ude ved barrieren og Hanne sætter et skilt på den. 

 
12. Ønske om mere fokus på springning 

Dette punkt er behandlet under tidligere punkt under udvalgene. 
 

13. Rengøring af rytterstuen 
Rengøringen fortsætter med 1 gang ugentlig, som støtteklubben finansere. 
 

14. Evt. 
Oprydningsdag d. 17 August kl. 9-14 
Djannie laver opslag samt en oversigt over hvad der skal laves. Djannie taler med PE om der er 
nogle ting, han gerne vil have lavet, som vi kan hjælpe med. 
 
Næste møde: 
Torsdag d. 29 august kl. 19.00. 
PE inviteres med til næste møde fra kl. 20.00 


