
Bestyrelsesmøde den 01.05.2019 

Pkt. 1: Dagsorden 

Pkt. 2: Ejerbækgård Facebook er kun for pensionærer (heste ejer) og halvparter ikke for ude fra 

kommende. Gården laver også opslag til opslagstavlen. Gården laver et Facebook opslag, at 

der er blevet ryddet op på siden og fremtidige relevante meddelelser til klubmedlemmer vil 

være at finde på SOLR hjemmesiden og Facebook siden. 

 Nye pensionær -  velkomst breve / foldere, gården vil gerne dele ud.  Gården og bestyrelsen 

hjælper hinanden med at dele velkomst breve ud til nye medlemmer. For fremtiden 

modtager Christina listen over børn som tager ridemærker fra Karina. Bestyrelsen sørger for 

at både Karina og Rie har velkomst kuverter liggende, samt at der hænger nogle kuverter på 

opslagstavlen.  

Pkt. 3: Lands springstævne evalluering  - økonomisk giver disse stævner ikke nok i forhold til mindre 

springstævner som f.eks. Ring & Spring.  

 Landsstævner dressur fungerer samt distriktsstævner både for hest og pony samt 

klubstævner. 

 Vores juniorudvalg er helt fantastisk og de har meget fine ambitioner.  

 Der afholdes endags- C stævne den 01.06. Der afholdes arbejdsdag den 19.05. Bestyrelsen 

laver indbydelser som sættes på boksdørende og uddeles til ponymødre mm. Linda laver 

indydelser og Christinasætter dem på boksdørne. 

Pkt. 4: Møderække for næste halvår fastsættes – fremover afholdes den første torsdag i hver 

måned, første gang er den 06.06. 

Pkt. 5: Bestyrelsen vil oprette en ny Facebook gruppe for klubbens medlemmer, som skal bruges til 

at kommunikere generel information. Den nuværende Facebook side bruges som  ”ansigt”ud 

ad til. Malene står for oprettelsen. 

Pkt. 6: Børneattester – kotume er at de hentes en gang om året. Det besluttes at klubben også 

indhenter attesterne en gang om året.   

Pkt. 7: Varmepumpe er bestilt og sættes op inden efteråret.  Vi har fået tilskud til en bomvogn af 

rekvisitpuljen, Christina bestiller vognen. 

 Der sættes lys op på ude banen den anden weekend i maj. 

 Helle beder Marck om at sætte piskeholderne op i de to ridehuse. 

Pkt. 8: GDPR – gamle dater på tidligere medlemmer fra før 2018 skal slettes. Iben og Christina har 

denne opgave. 

Pkt. 9: Tilskud til stævner – udskudt til næste gang. 



Pkt. 10: Politiet kommer d. 09.05. Helle følger op med Michelle fra distrikt 3 vedr. arrangementet. 

Pkt. 11: Eventuelt 

 Gammel mobilpay slettes 

 Grillaftener – spontan aftenhygge planlægges. Malene planlægger med hjælp fra Linda 

  

   

 

 


