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Bestyrelsesmøde 6/6-22 kl. 16.00 
 

Deltagerer: Pia D, Pia R, Mette, Mille, Lenette og Therese 

Afbud: Charlotte og Wendi 

1. Struktur: Mødereferater + indkaldelser + bestyrelsesmøder hvor tit? 

 Mødereferat færdiggøres på mødet og lægges ud med det samme efter hvert møde. 

 Indkaldelser sendes ud til bestyrelsen dagen før. 

 Frekvens i bestyrelsesmøder: Drift punkter hver 14 dag og udvikling 1 gang om måneden. 

 

2. Roller og ansvar – hvad virker, hvad virker ikke og hvordan fordeler vi det bedre 

 Lenette fortsætter med ansvar for undervisningshold. 

 Møde med alle undervisere arrangeres 8/6- 2022 kl.20.10 

 Ridecenter – udvikling af nyt – Forslag om Charlotte som ansvarlig i samarbejde med Mille.  

 En idé at lave et fondsudvalg – Therese: laver et fondsudvalg bestående af Karin N og Mille 

og Therese.  

 Personale – Pia D tilbyder at være medhjælp til Mille.  

 

3. Kommunikation – Hvad virker, hvad virker ikke  

 Der er lavet forslag til kommunikationsplan imellem bestyrelsesmedlemmerne, når der er 

behov for dialog mellem bestyrelsesmøderne.   

 

4. Økonomi – Hvor står vi nu 

 Det kører planmæssigt. Der kommer lokaletilskud i juli.  

 Vi har fået 60.000 kr. fra Søby sparekasses fond til ny elevskole hest.  

 Vi har fået 10.000 kr. fra Elro fonden til en Elro dag d. 4/9.    

 

5. Diverse:  

a. Partdag for parter:  

 Vi åbner op for at Annika kan undervise parterne privat.  

 Information sendes parterne. 

b. Ridelejr 

 Ja, det forventes afholdt. Pia D er tovholder og koordinere med Annika og Junior 

udvalg. Dato, pris og program meldes ud hurtigst muligt.   

c. Wrapordning 

 Slutter nu, der bestilles først efter sommerferien. Det undersøges om Hector skal på 

græs og hvad vi gør med hø/wrap. Pia D. undersøger 

d. Medlemsmøde 

 Udskydes til eftersommerferie.  

e. Rideskoleheste 

 Mille orienterede omkring status på nuværende heste og indkøb af nye rideskoleheste.  

f. Strandrens 

 Nu på søndag den 12/6. Vi starter klokken 11.00 
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 Dorthe Ultang laver Sandwich. Lenette medbringer sodavand. 

 

g. Henvendelse fra Marlene vedr. udlån af pony.  

 Pia har været i kontakt. Tilbyder udlån af pony. Pia D. undersøger om vi kan prøve 

den før end vi beslutter det.  

 

Næste bestyrelsesmøde:  

fredag d. 24/6 kl. 16.00 – primært om drift men også status på udvikling. 


