
Bestyrelsesmøde 
Torsdag d. 16 april 2020 

 

 
Inviterede: 
Bestyrelsesmedlemmer:  Hanne Josefsen, Karina Josefsen, Djannie Bertelsen, Randi Højer, Susanne 

Dybdahl, Trine Lyndahl 
Suppleanter:    
 
Andre:   Kasserer, Heidi Christensen   
Afbud:  Linda Nissen (udtrådt), Steen Bitch (udgået af bestyrelsen), Steen Christensen  
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent   
 

2. Gennemgang af referat fra sidste møde og opsamling/drøftelse af flg: 
Bund til ridehallen – status 
Karina er i gang med at koordinere sold affald (flis) og sand til bunden. Det kommer fra Tyskland, og 
skal koordineres med PE.  

 
3. Økonomi: 

a. Refusion pga Covid  
Heidi laver overblik over det.  
Karina kontakter Mathilde Barsballes far, der er revisor om han kan underskrive.  
Obs tab af stævneindtægt 
 

b. Kasserjobbet overdragelse. 
Anne Mette kommer søndag og får overdraget kasser opgaven.  
Anne Mette Pierchert – 27570609.  
Heidi hjælper AM godt i gang, og tager gennemgangen af regnskab til generalforsamling. 
Bestyrelsen underskriver regnskaberne for både støtte klub og rideklub 
Hanne overtager medlemstilskud, og kontakten til kommunen. Hanne aftaler datoer med 
Steen hvor han overdrager opgaverne 
Obs at flere har adgang til kontoer i Andelskassen-Ribe-Karin Tange.  

 
4. Covid 19  

a. Åbning for holdundervisning udendørs. 
Randi tager en snak med PE om åbning af holdundervisning ifht lukning af stalden ml. 15-
17.00 
Karina laver skriv  
Starter til 1.5.  

b. Åbning for enetimer og privatundervisning – åbnes op nu.    
Udenfor. Karina sender mail til medlemmer.  

c. Betaling for undervisning i maj – startes op jf. pkt. a. 
d. Stævne i maj – 16.5. Aflyses – Randi kontakter stævneudvalget. 
e. Distriktsstævne tager vi stilling til på næste møde. 

 
5. Kommende generalforsamling 

Opsamling på hvem der stiller op – vi mangler to B- medlemmer 
Hanne spørger Akita og Trine spørger Gitte 
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GF er fortsat udsat indtil vi må samles fx 50 personer 
 

6. Elevhestene 
a. Lurifax – Karina arbejder videre 
b. Mette Dahl – Thor har tynd mave 
c. Gjord til Mikka – 100 cm 
d. Kasser med strigler trænger til at bliver ordnet. Karina spørger Henriette og Ditte.  

  
7. Forslagskasse 

 
8. Evt. + orientering fra udvalgene 

a. Dressurhegn sættes på i weekenden – lørdag kl. 11.00 
b. Vi mangler et hvidt kop jern – Karina køber 
c. PE – tagrender, PE spørger Benny, Djannie er på opgaven. Jannik og Ronnie vil gerne 

hjælpe. 
d. Gammelt toilet skal væk – den klarer Trine,  

Skurvogn nede bagved skal væk. Susanne undersøger om der er en skrothandler, der vil 
tage den.  

e. Frederikke og Alberte vil gerne stå for nye klubtrøjer med logo mv. Alletiders – det vil vi 
gerne.  

 
9. Næste møde  

a. 14.5. kl. 19.00 


