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Møde/dato: 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde 23/6-2022 

Indkaldte: Bestyrelsen 

Afbud fra:   

Referent: Charlotte 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
  Ansvar 

1.  Godkendelse af 
referat 
 

 

Referat blev gennemgået og godkendt. 
 

Alle 

2.  Orientering fra 
formanden og 
forretningsudvalget 

Der har været afholdt møde med kommunen om midlertidig 
flytning af ridecenteret. Omkostningerne på midlertidige stalde og 
folde er større end først antaget. Der er derfor sendt nye forslag til 
kommunen som tages op til næste møde den 7. juli. 
 
Der skal laves et driftsregnskab for klubben, så centerbestyrelsen 
har noget konkret at arbejde videre med.  
 
Der laves visioner for klubben. 
 
 

Mille, 
Charlotte 
 
 
 
Charlotte, 
Pia R 
 
Alle 

3.  Personale Undervisere 
Simone stopper som underviser på elevholdene. Vi mangler derfor 
en ny underviser efter sommerferien. Der udarbejdes et 
stillingsopslag, hvor vi søger efter en ny. Vi har været glade for 
Simone og den tid hun har været her og ønsker hende held og 
lykke fremover.  
 
Nanna Ring er midlertidig vikar på elevholdene. 
 
Kathrine Gert varsler prisstigninger på eneundervisning.  
 
Stalden 
Enkelte fra det nuværende staldpersonale ønsker nye 
udfordringer. Vi søger en ny staldmedarbejder, som kan tiltræde 
snarest muligt. 
 

Mille, Pia 
D, Mette 

4.  Springundervisning 
ved Søren Hoppe 

Det var en stor succes med Søren som springunderviser. Der 
arbejdes videre med at få en fast aftale med ham på plads efter 
sommerferien. Til en start vil der være spring hver 14. dag. Indtil vi 
ved hvor stor efterspørgslen er.  
 

Mette 
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5.  Status på elevheste Vi har fået tilsagn fra to fonde til nye elevheste. Der indgås en 
handel om en elevhest tirsdag den 28. juli, hvor vi samtidig 
kigger/prøver 2-3 andre på stedet.  
 
Der er fundet en mulig køber til Revelate, men der er brug for 
hende i rideskolen/ridefyssen lidt endnu. Indtil nye elevheste er 
købt hjem.   
 

Mille 

6.  Fonde Der skal udarbejdes idéforslag til fondsøgning.  
 

Alle 

7.  Regnskab Der er søgt om 3. tilskud fra kommunen. Regnskabet forløber 
planmæssigt, men vi har problemer med glemte/manglende 
betalinger. Vi beder derfor medlemmerne om at sørge for at 
betale til tiden, da det påvirker den øvrige økonomi. 
 

Pia R 

8.  Evt.  Der er en udfordring med en enkelt hest og foldplanerne. Her skal 
der findes en god løsning. 
 
Næste bestyrelsesmøde: 17. juli 2022 

Pia D 

 


