
Bestyrelsesmøde den 7. febryar 2022 kl. 18.00 i den store rytterstue 

Deltager: Gitte, Iben, Linda, Mie, Helle Afbud: Christina    Referent:  Helle Gæster: Materialeudvalget 

Punkter til dagsorden 

Punkter  Overskrift Orientering/beslutning Ansvar Referat 

1 
 

Besøg af Materialeudvalget som 

gerne vil fortælle om det de er i 

gang med og prioriteringer der er. 

Ref. fra udvalgsmøde vedhæftes 

Orientering/beslutning 
 
 
 
 
 
 

Marck/Michael Marck og Michael gennemgik plan og prioriteringer ift. det 
udsendte materiale. 
I forhold til porte sørger Christina for at Mølle tager kontakt til 
Marck. 
Strøm i rytterstuen sættes i gang, koster 8-10.000,- 
Forreste udendørsbane, her er sveller ved at forgå, nogle er 
allerede væk. Marck vil ila foråret lavet et STU projekt hvor alle 
fjernes. Vi kan søge om midler til et hvidt plastikhegn. Rie 
deltager på næste best.møde i forhold til gårdens planer. 
På sidste generalforsamling var der ønske om en dækkenholder, 
det undersøges om der kan købes noget. 

2 Møder fremadrettet med div. 

udvalg. For at binde os meres 

sammen som klub, kunne det være 

en god ide med nogle møde 

sammen. F.eks. hvert kvartal? 

Orientering/beslutning Helle/alle Vi vil når de nye udvalg er valgt holde et samlet møde med alle 
ca. 1. gang i kvt. Dette for at samle udvalg på tværs af klubben og 
få lidt mere samarbejde i gang. 

3 D-3 og kommende aktiviteter hvor de 
gerne vil bruge SOLR. Et 1. hjælpskursus 
og et foredrag ved det ridende politi 

Orientering Helle Orienteret 

4 Generalforsamling og div. kåringer 
Bedste kammerat. Er det stadig et 
emne? Og skal det deles op i 
barn/voksen som ønsket på sidste 
generalforsamling.  Falde af kåring er 
det også et emne til 
generalforsamlingen. Og der skal skrives 
ud vedr. indmelding til Championats 
listen 2022 

Beslutning Alle I forhold til bedste kammerat, besluttede vi at lave reglerne om, 
sådan at best. kommer med 4 forslag og nogle ord omkring de 
enkelte. De 4 nominerede fremlægges på generalforsamlingen og 
så kan der stemmes om vinderen. Vi indstiller Laura/Sille for 
junior udv., Tina Rossbach, Viktoria og karina Brøggler. 



Ønsker/input til formandens beretning? 

5 Trivsel Orientering/beslutning Mie Mie orienterede og Mie og Helle tager en snak med Rie 

6  DIF og DGIs foreningspulje, hvad 

har vi af ønsker. Sendt til Best. 

Facebook, samt webinar omkring 

søgning af fondsmidler. 

Beslutning Alle Linda og Helle ser på div puljer. Vi vil gerne søge til 
Dækkenholder, hvidt hegn til den forreste dressurbane, 
bomholdere, lille lav vogn til støtter, evt. køkken alt efter 
udmelding fra gården til næste møde. 

7 Forårsoprydning, Lindas opslag 24/1 
samt beslutning på sidste møde omkring 
et punkt omkring oprydning til hvert 
møde 

Beslutning Alle Vi vil sammen med materialeudv. holde arbejdsdag her i starten 
af april. Nærmere skal aftales. 

8 Orientering omkring gårdens udvidelse 
og vores køkken og rytterstue.  

Orientering/beslutning Linda Udsættes til næste møde 

14 EVT.    Intet 

 


