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Referat - Bestyrelsesmøde den 4/3-2014 

 

1. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, da der ikke er fundet medlemmer til 
bestyrelsen. Hvis ikke der findes to medlemmer til bestyrelsen træder regler og vedtægter i 
kraft vedrørende bestyrelsens fremtid. 
 

2. Overlevering af poster fra nuværende bestyrelse: 

 Pia Rostgaard:  
Formand, samarbejde med kasserer, personale(samarbejde med Christina), 
koordinering, samarbejde med Frank. 

 Mai Eriksson:  
 Kasserer, opstaldere, hestekyndig person(samarbejde med Christina) 

 Dorte Larsen:  
Ressourceperson (sadelrum, herunder dækken, underlag, orden, indkøb, vasketøj, 
ridelejr) 

 Christina Kristensen:  
Personale(samarbejde med Pia), hestekyndig person(samarbejde med Mai) 
(+sekretær til ny er fundet) 

 
Vi mangler to personer, der kan dække posten med partrytterne og posten som sekretær: 
 

a. Partrytterne:  
Dette indebærer at have kontakt til underviseren angående elever, der vil have part 
på vores elevheste. Have styr på ventelisterne.  Ca. 5 gange årligt bliver partrytterne 
kaldt ind til pudsning og plejning af udstyr.  
2 gange om året er der holdt møde med partrytterne fx omkring sikkerhed 
koordinere ferieridning i samarbejde med Mette 
Opfordrer partrytterne til at deltage ved stævner 

 
b. Sekretær:  

Personen skal skrive referat efter hvert bestyrelsesmøde og sende det til Karin, der 
lægger det på hjemmesiden. 
Sætte seddel op i forhold til arbejdsweekender og holde regnskab op  

 
3. Den sociale ressourceperson: Denne post hører under juniorudvalget(Joan) 

 

4. Vi skal have fundet en frivillig fra klubben til at hjælpe Dorthe med at arrangere ridelejr –
Christina laver opslag til stalden 
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5. Christina skriver opslag på tavlen vedrørende ny aftensfodringsperson til tirsdag og onsdag 
aften 

 

6. Punkter til næste møde: ”juniorrepræsentant”  hvad er vedkommendes funktion, 
arbejdsweekender, deltagelse på staldmøder 

 

7. Weekendvagter. Et flertal i stalden har stemt for at opstaldningen stiger og pengene bliver 
brugt til personale i weekenderne. Der skal laves en beregning og de personer, der har meldt 
sig som staldpersonale skal senere kontaktes. 
 

 


