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1. Ridefys. 
Vi har haft besøg af en ride fysioterapeut, der forespurgte på mulighederne for brug af 

vores faciliteter i nogle af formiddagstimerne. Bestyrelsen er i gang med at undersøge 
mulighederne og vender tilbage med svar. 
 

2. Ridelejr 
Dorte har lavet et program for ridelejren. Vi glæder os til en rigtig god uge. 
 

3. Altmuligmand 
Vi har lavet en aftale med Claus om at han hjælper med at slå græs i sommeren. Claus 

har også lovet at lave en dobbeltport til springmateriel. 
 

4. Elevheste 

Klubbens hestekyndige person gav resten af bestyrelsen en status på de enkelte elevheste 
situation. 
 

5. Partryttere 
Der bliver udbudt mulighed for udvidet partpakke fra august. Parten skal aftales med 
Randi(partansvarlig) og Lea (underviser). 

 
6. Naboskab 

Det hænder, at de omkringboende unge mennesker cykler i høj fart over klubbens 

parkeringsplads ved siden af den lille dressurbane. denne adfærd kan forskrække hestene 
og kan give farlige episoder. Det hænder også, at de passerer gennem foldene også med 
cykler på vej hjem, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Bestyrelsen tager en snak med 

forældrene omkring sikker færdsel og heste. 
 

7. Kontrakter 

Enkelte af klubbens opstaldere sidder med en kontrakt, der ikke er opdateret. Alle 
kontrakter vil blive opdateret. 

 
8. Sportsudvalget 

Flere medlemmer har meldt sig til sportsudvalget. 

Udvalgets første opgave er at arrangere stævne i anledning af klubbens 10 års jubilæum. 
I samarbejde med PR og Sponsorudvalget er arbejdet allerede gået i gang for at finde 
sponsorer lodtrækningspræmier blandt alle deltagere, ærespræmier og Happy Athlet 

æresbånd.  
Se sportsudvalget og PR og Sponsorudvalgets medlemmer på klubbens hjemmeside. 
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9. Arbejdsgruppe 
Karin og Pia deltager begge i arbejdsgruppen, der skal arbejde frem mod at skabe et helt 
nyt fritids- og ridecenter. 

 
10. Barselsvikar for Louise 

Bestyrelsen går i gang med at finde en barselsvikar for Louise. 

 
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god sommer! Næste bestyrelsesmøde er 18. 
august 2015 


