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Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 9. juni 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 afventer afgørelsen omkring DIF-puljen. 
Det er tid til at søge lokaletilskud. 
 

Chris 
 
 
 

3.  Personale Der er ansat en ny i stalden – Ida. 
Tag god imod hende. 
 

Randi 

4.  Bestyrelsen Christina har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Alle 

5.  Ridecenteret Vi har haft møde med bestyrelsen fra Ridecenteret, som 
driver ridehallen. Vi vil arbejde sammen om at kontakte 
kommunen i forhold til, hvad kommunen har af planer for 
stedet.  
 

Chris/ Knud/  
Randi 

6.  Kommunen Der er møde i PUK-udvalget og økonomiudvalget i disse dage, 
hvor sagen behandles i forhold til, hvad fremtiden er for 
RORK. 
Vi afventer og krydser finger for, at det hele går til vores 
fordel om, hvad der skal ske efter stedet, er overgået til 
kommunen. 
 

Knud 

7.  Ridefys Der vil være ridefys i juli, hvor der ellers plejer at være ferie. 
Der er mange patienter, som trænger til at få deres 
behandlinger. Der vil vi selvfølgelig gerne sørge for, efter der 
har være lukket ufrivilligt gennem længere tid. 
 

Randi 

8.  Stævner Der er ved at blive planlagt en masse stævner for sommeren 
og efteråret. Det er en af de måde klubben har mulighed for 
at tjene lidt ekstra, så vi kan være med til at holde det 
prisniveau, som vi har nu - både for elever og opstaldere.  
Vi håber, at der vil være stor tilslutning til at gennemføre 
disse stævner, også selvom de falder hen over sommerferien. 
 

Mette 
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9.  Instagram RORK har en instagram profil, som vi vil til huske at bruge 
noget mere for at promovere klubben. 
 

Jette 

10.  Ny mødedato Tirsdag d. 25. juni kl. 19 hos Dorthe 
 

 

 


