
Bestyrrelsesmøde den  06.09.2021 

1) Høstfesten – er er 51 tilmeldinger. Vi skal selv medbringe chokolader mm – Gitte sørger for det.  Vi har 

en gammel høstfest sang som vi skal have kopieret. Helle byder velkommen.  Man kan få en cognac eller 

bailey til kaffen.  

2) Havemand – Iben ringer, så vi kan få lagt træer og buske ned bag det store ridehus. Skal være ordnet til 

næste møde. 

3) Køkken – vi kan sagtens få et tilbud fra Ikea som viser det totale beløb. Christina foreslår at vi evt. får en 

tømmer til at lave en disk. Vi skal ud i Ikea for at få et endeligt tilbud. Vi skal have besluttet hvordan 

køkkenet ser ud inden vi sender folk ud til Ikea.                                                                                                          

Vi skal have en projektleder – som styrerer hele processen, Mie tager fat i Martin fra Grøn Stald.  Linda 

ringer til Ikea og hører hvornår vi kan få en konsultationstid. Vi forventer at vi kan gå i gang start maj 22. 

4) Undervisningsplan – vi skal have lavet en tekst således at man ved at når man booker en tid, at den f.eks. 

er i det lille eller det store ridehus. Planen skal opdateres.  Helle tager fat i Rie og Louise vedr. deres tider.  

5)Kurser med Distrikt 3 – distriktet betaler, vi lægger lokaler til. Der er oplæg til flere kurser, datoer følger. 

Helle vender retur med datoer. 

6) Rotunden og sponsorat af træ – Vi betaler ikke for leje af rotunden, vi kan få sponsoreret træ til ny 

rotunde. Spørgsmålet er om materialeudvalget har tid – alternativ spørger vi Henrik om vi kan købe 

arbejdskraft af ham.  Der skal gerne laves dræn, og bunden skal havres og nevilleres. 

7) Bumtræning i løbet af efteråret – vi afholder det spontant i løbet af efteråret. 

8) Oprydning inden stævner – Iben har dommertårnene. Vi prøver at indkalde til arbejdsdag  den 19.09 til 

kl. 11.00 

9) Stævner status – rideforbundet afholder et webinar vedr. livetastning. Christina tager fat i Karina og 

sørger for at vi bliver meldt til. Desuden tager vi en opfølgning så folk kan se hvad det er. Stævnemøde den 

22.09 kl. 19.00. 

Efterårsstævner er ikke godkendt endnu. Rie og Karina laver et par øvestævner. 

10) Budget til de forskellige udvalg – juniorudvalget får tildelt kr. 5.000,- Helle giver Laura besked. 

Tænk over hvad vi gør til jul. 

11) Ansatte Lene og Mark -  timelønen skal hæves for begge to. Helle tager lige en lille mus samtale med 

begge. 

12) DAF FAQ drift – vi skal læst op på den til næste møde. 

13) Eventuelt –næste møde flyttes da det ligger mellem to stævner, næste møde skal være i November og 

vi  skal være mere forberedte.  

Helle søger fonden vedr. tilskud til høstfesten – det skal være inden den 10.09 


