
Bestyrelsesmøde den 11.03.2019 

Dagsorden og yderligere punkter –  

- Repræsentantskabs møde 

- Tilskud til at deltage i stævner 

- Medlemmer 

Evaluering af generalformsamlingen 

Dejligt at så mange unge deltager i generalforsamlingen men en skam at der ikke er flere af de ”voksene” 

rytter/medlemmer som deltager.                                                                                                                        

Dør/låge i barieren – Helle tager fat i Marck.                                                                                                     

Bakkely Wood - piskeholder sættes op i begge ridehuse – Gitte køber 2 stk og Søren sætter dem op.                                               

Udendørs landsstævne i dressur for pony ønskes– dette kræver forskellige invisteringer før det kan lade sig 

gøre. 

Undervisningsplan 

Underviser bedes kontakte bestyrelsen hvis deres tider ikke længere er aktuelle, da der er stor 

efterspørgsel efter undervisningstiderne.  

Færdiggørelse af den lille rytterstuen 

Der skal hænges nye lamper op, samles nye borde samt opslagstavlen skal op igen. Iben beder Benny om at 

hænge lamper og. Søren sørger for at opslagstavlen kommer op igen. Resten af rytterstuen kommer på 

arbejdsplanen. Helle laver et lille fint opslag til hvide mis – så den bliver ude af rytterstuen. 

Kalender til ophæng i rytterstuen - arbejdsweekend 

Helle tager kalenderen med hjem og får sat datoer ind. Arbejdsweekend den 24.03 – Linda laver opslag til 

opslagstavlen. Dommertårnene skal gøres rent -  male barieren – oppyntning – tilskuerrækkerne skal rydes 

op i det lille- og det store ridehus – den lille rytterstue skal ordnes – buske skal klippes  - det gør Linda – 

samle skab – tjek op på skiltning – vaske spring – ordne udendørs område. 

Vi (Linda) laver en indbydelse til arbejdsweekenden som vi deler ud og sætter  på boksdørene.  Vi starter 

grillen op og byder på lidt ...... 

Hvordan får vi folk mere med 

Mere personlig kontakt – invitationer til arbejdsdage – større opslag før stævner -  Gitte skriver på 

toiletdørene – slå på at det er vores klub 

Politiet kommer den 09.05. 

Michelle har lavet opslag – det er den 09.05. kl. 18.30 i den store rytterstue 

 



Opfølgning af sidste landsstævne i dressur 

Nye spejle inden næste landsstævne i dressur, Laura skal spørges om hun kan hjælpe med evt. hvilken 

størrelsen. Helle tager fat i Laura. 

Repræsentantsskabsmøde 

Lørdag den 06.05. – vi deltager, Helle melder fra 

Tilskud til at deltage ved stævner 

Der laves et oplæg til hvad vi gør til næste møde – Malene og Christina laver det 

Medlemmer 

Opsamling på alle som rider i klubben men ikke er medlemmer. 

Børneattest   

Alle underviser skal have en børneattest – Helle følger op 

 

 


