
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10/4  

 

• Fællesaktivitetskalender - fællesmøde med de andre udvalg en gang om året 

Vi indkalder til et møde for alle udvalg vedrørende fælleskalender tirsdag d. 30. april kl. 

18.30-20.00 

• Fordeling arbejdsdage 

Mette og Charlotte koordinerer forud for hver arbejdsweekend 

• Frivillig/indmeldelse 

Når vi får en ny elevrytter i stalden foreslås det, at forældre får mulighed for at melde sig ind 

i en ”forældrebank” på indmeldelsesblanketten. Mai kontakter Karin, så der bliver lavet en 

ny tilmeldelsesblanket. 

• Mundtlig advarsel 

Bestyrelsen blev informeret på mødet omkring punktet. 

• Bund i ridehallen 

Punktet blev drøftet og er endnu ikke afsluttet. 

• Sodavandsautomat 

Forslag er behandlet, men er afvist pga. for høje omkostninger og evt. tyveri.  

• Elevheste 

Der er skal laves et kursus for alle partryttere, hvor elevhestene bliver soigneret med Lena 

og Mette.  

• Forældrekursus 

Vi starter den første ridetime efter sommerferien, hvor forældre og børn får et staldkursus. 

Efter juleferien foreslås det, at der bliver holdt et opfølgningskursus. 

• Hestevelfærd 

Der foreslås at der kommer en ud og holder foredrag omkring hestevelfærd og hvordan man 

kan læse hesten. 

Mai undersøger muligheden for at få en professionel foredragsholder ud. 

• Partryttere 

Lena har lavet et opslag til hjemmesiden og der bliver lavet et større opslag til stalden og 

hallen, så forældre bliver oplyst om ledige heste. 

• Grøn pulje 

Lena søger matasfonden, så vi kan få planet buske og træer. 



Charlotte søger en fond vedrørende grøn rideklub 

• Tyveri i stalden 

Vi tager det op igen til staldmødet. Konsekvensen for tyveri er omgående bortvisning, og vi 

har skærpet opmærksomheden omkring det. Vi henviser til at man går til bestyrelsen, hvis 

man oplever tyveri - og ikke nogen andre! Vi finder os ikke i snakken i krogene omkring 

sådan et tungt emne. 

• Dagsorden fremover – disposition og tid 

Punktet er behandlet og vedtaget 

• Næste bestyrelsesmøder 

30/4  

29/5  

26/6  

Indkomne punkter skal være sekretær i hænde senest en uge før mødet. 

• Certificering 

Mai er på opgaven og Lena udarbejder en forkortet udgave af reglerne, som kommer op at 

hænge i stalden.  

• Sommerrabat  

Der kommer opslag i stalden snarest. 

• Staldkontrakt  

drøftet 

• Spring 

Laura ønsker at være ansvarlig for vedligeholdelse og reparation af rideklubbens spring. Det 

tog vi i bestyrelsen med glæde i mod, og vi har sat Trillo på opgaven som mentor for Laura. 

Lørdag formiddag vil hallen fremover blive brugt til bomøvelser, hvis det er meldt på tavlen 

to dage forinden. Derudover er det også okay at bruge bomme på udendørsbanen uden for 

undervisning og under hensynstagen til andre ryttere. 

• Undervisning 

D. 15/4 og d 29/4 vil Jacob undervise fra kl. 18.00 Susanne fra 17.30 og Lea fra kl. 19.00. 

Herefter vil Jacob undervise på udendørsbanen hver anden mandag. 

• Evt. 

• Vi har fået et sponsorudvalg bestående af Pernille, Mai, Julie og Anne-Louise. 

Sponsorudvalget står får at sælge klubben til diverse firmaer. 


