
 

Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 22. september 2020 

Indkaldte: Lea Damgaard, Annika Dalsgaard, Kristina Damgaard, bestyrelsen 

Afbud fra:  

Referent: Maria 

 

Punkt Beskrivelse Diskussion, handling og beslutning Ansvar 

1. Tak til afgåede 
bestyrelsesmedlemmer 

Vi har haft besøg af Randi og Dorthe og sagt tak for 
indsatsen i bestyrelsen 

Alle 

2. Ny mødedato 6. oktober hos Mette Alle 

3. Opfølgning på sidste 
referat 

Vi har købt en minilæsser. Der er kommet flere 
opstaldere og kommer ny til oktober. Springundervisning 
ved Pia er igangsat. Opstart af halmpiller i bokse er sat i 
gang 

Alle 

4. Underviserne kommer forbi Kristina tager orlov fra sit arbejde på rideskolen i 3 
måneder. Der arbejdes på løsninger ift vikar. 
Kan der findes mulighed for at lave yderligere 
striglepladser i stalden, der er pres på striglepladserne i 
undervisningssituationer.  
Der er kontakt med en sadelmager til tilpasning af 
elevhestesadler, vi afventer svar ang dato. 
Indkøb af udstyr som mangler er i proces. 

Alle 

5.  Opstart af Der mangler endnu et hold, ellers er vi klar til opstart Mette 



forældre/barnhold 

6. Nyhedsbrev Der udarbejdes nyt nyhedsbrev med bl.a. coronaregler Mette 

7. Ny ridehusbund Vi har fået bevilget penge til ny bund i ridehallen. Der 
indhentes tilbud og bunden udskiftes snarest muligt. Der 
meldes ud i nyhedsbrev hvornår 

Knud 

8. Halmpiller Der aftales en god udleveringsløsning med Michelle. 
Udleveres lidt oftere. 

Knud 

9. Økonomi Økonomien forløber planmæssigt. Der prioriteres 
forbedringer af lys på udendørsarealer. 

Chris 

10. Lokaletilskud Der skal søges lokaletilskud. Chris 

11. Akkreditering af ridefyssen Ridefyssen skal akkrediteres inden for de næste 6-10 
måneder. Nærmere info følger. 

Maria 

12. Corona regler Der udsendes regelsæt til medlemmerne på mail og 
facebook 

Mette 

13. Salg af hø og wrap Det er godkendt og sættes i værk Knud 

14. Jul på slottet Yderligere dialog med arrangørerne ønskes Knud/Chr
is 

15. Salg af lodsedler Er en mulighed hvis en tovholder vil tage teten Knud 

16. Møde med kommunen Der er aftalt møde med kommunen 7/10. Knud, Chris, 
Mette og evt Maria deltager. 

Knud 

17. Indkaldelse til møde med 
ridecenter 

Bestyrelsen indkalder ridecenteret til et møde ang 
fremtid og husleje 

Chris 



18. Certificering Certificeringerne fra DRF skal opdateres Chris 

 


