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Møde/dato: 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 2. april 2020 

Indkaldte: Bestyrelsen  

Afbud fra:  

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1.  Gennemgang af 
seneste referat 

Opfølgning på referat Alle 

2.  Økonomi  Vi har pt. ikke et overblik over, hvad Covid19 kommer til at 
betyde for klubben.  
Vi har stadig ikke aktiv ridefys. så dermed heller ikke denne 
indtægt. 
Vi har heldigvis en masse fantastiske medlemmer, som har 
betalt deres undervisningskontingent, selvom vi ikke har kunne 
tilbyde undervisning. Det samme gælder for dem, som betaler 
ridehuskort, som også har betalt uden mulighed for at kunne 
benytte faciliteterne.  
1000 tak til alle vores medlemmer for jeres støtte. 
 
Vi oplever desværre stort modarbejde fra vores nuværende 
bank. Vi er kommet videre med projektet om at søge ny bank 
og regner med snart at have en afklaring om skiftet. 
 

Chris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chris/ Knud/  
Dorthe 
 

3.  Kommunen Vi har modtaget en stor huslejeregning fra kommunen, som 
har overrasket en del. Vi er i dialog med kommunen, om det 
kan være rigtigt og mener den bør revurderes.  
 

Knud/ Chris 

4.  Udkørsel af 
mødding 

Vi skal have tømt mødding igen. Det bliver formentlig inden 
påsken.  
 

Knud 

5.  Bokse Vi har ledige bokse og håber snarest at få nye udlejere ind.  Jette 

6.  Sponsorater Vi har søgt forskellige sponsorater, men har ikke hørt videre 
endnu. 
Vi fortsætter med at lede videre efter sponsorer til klubben. 
 

Chris 
 

7.  Ridehal Vi ved der er ønske om at ridehallen bliver lukket op igen.  
Vi venter lidt endnu og håber, at det hele løser sig af sig selv 
ved, at der bliver lempet på reglerne efter påske. Indtil da må 
alle benytte de udendørsbanerne. 
 

Alle 
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8.  Gipsy Gipsy er ved at være en ældre dame med skavanker i kroppen.  
Vi har fået et tilbud om at Gipsy kan få et nyt hjem, hvor hun 
kan tilbringe sine sidste dage.  
Regitze, som er vores kiropraktor til hestene, har tilbudt, at  
Gipsy må komme hjem til hende, hvor hun kan nyde livet med 
bare at være hest. 
Gipsy har været med os siden rideskolens start i 2005, og nu er 
det tid til at sige, at hun må gå på pension. 
 

Randi 

9.  Låne pony Vi er blevet tilbudt at låne en pony. Den er lidt større end Pixie 
og vil være fantastisk til mange børn, både i fyssen og på 
elevholdene. 
Vi vil derfor takke ja til dette tilbud. Det er ikke aftalt endnu, 
hvornår det skal være fra. 
 

Randi 

10.  Ny mødedato Torsdag d. 16. april kl. 19 hos Christina 
 

 

 


