
Bestyrrelses den 07. juni 2021 

 

1) Bestyrrelsesmøder i sommerferien, den 05. juli og 02. august, tidspunkt den 02.08 aftales  senere. 

Opsamling af fra generalforsamlingen                                                                                                                   

Dyreskue den 25.06. kl. 12.00, afholdes af Rie.                                                                                   

Bestyrrelsen skal have en stand  - Gitte og Linda bager nogle kager                                                                                                   

Championatsliste hvis du falder af – er i gang                                                                                            

Æresmedlem – kreterierne laves lidt om, Christina tager fat i Karina om sportsudvalget vil tage styring 

på dette. Vi tager punktet op på næste møde.                                                                                                    

OK sponsor – sponsorudvalget vender retur med dette                                                                  

Dommertårne – restaurering, sættes lidt på stand by da vi pt ikke vil afholde store udendørs stævner. Vi 

laver    en ønske liste og tjekker op på det midterste dommertårn. Helle, Iben og Linda laver ønskeliste 

for rep.                                                                                                                                                                  

Holder til tæpper og jakker – Helle og Christina  tager sig af dette   

 

2) Facebook grupper, den store facebook side er mest til offentlig  brug og da der ikke har væet 

mange begivenheder er denne ikke blevet brugt ret meget. Det er aftalt at der til hvert stævne 

vælges en facebook ansvarligt, denne post kommer til at være på hjælpelisterne til stævnerne. 

Den lille facebook gruppe er til kommunikation mellem klubben og medlemmer. 

3) Vinduespudsning, Gitte bestiller vinduespudser til det store og det lille ridehus både spejle og ruder 

samt vinduerne i den lille rytterstue hurtigst muligt. 

4) Gitte skal bestille tømning af den store container, snarrest muligt, og laver ny aftale om at vi kun 

bruger den store container i fremtiden. 

5) Ridehuskort for medlemmer som kun bruger klubben om vinteren, vi afventer 

6) Køkken – Ikea. Gitte og Christian kontakter Ikea, således at der kommer en konsulent ud. Helle 

tager fat i et par stykker vedr. gulve.   

7) Fonte – der skal prøve at finde fonte som vi kan søge om tilskud til køkken. Tipstjenesten og OjD. 

Helle, Christina og Linda sætter sig sammen og søger fonte onsdag næste uge. 

8) Grønne planter til udendørs banen (de må ikke være giftig). Planterne skal ned i jorden. Gitte og 

Linda vender retur til næste møde. 

9) Fokus på den daglige drift af rideklubben, skal vi have en ansat til at komme og holde udendørs 

arealet pænt? Iben og Mie søger på havehjælp og får sat i gang hurtigst muligt. 

10) Diverse – Gitte bestiller nye voksduge og poser til tomme flasker/dåser 

 


