
Bestyrrelsesmøde den 15.08.2019 

Landsstævne og stævner resten af året                                                                                                                        

På sportsudvalget blev det aftalt at der skal være arbejdsdag den 22.09. Denne dag skal der også pyntes op, 

der skal anskaffes nyt sort velour.  Til landsstævnet skal der være parkeringsplads på springbanen og 

staldene bliver på vores egen parkeringsplads. Mandag kl. 17-19 efter sidste stævne skal der være 

oprydning og nedtagning af pynt. Sportsudvalget har styr på hjælper lister mm. 

Stævner resten af året – vi har søgt ring & spring 30.10 og den 06.11, det bliver evt både for hest og pony.  

Onsdag i uge 42 skal der være Program ridning sidst på eftermiddagen - tidlig aften.  Helle undersøger 

hvem der står for program ridning. 

Terminer til de søgte stævner er ikke frigivet endnu.  

Landsstævne for spring – pony i 2020 vil vi ikke afholde 

Nedskæring af træer mellem dressurstævne                                                                                                          

Helle vender med  gården om vi kan få hevet beplantningen op 

Ryttermærker                                                                                                                                                                      

Der skal være større opmærksomhed at deltagerne i ”ryttermærkerne”  er medlem i klubben før de 

deltager i ryttermærket. Christina aftaler en ny procedure med Karina og Helle tager en snak med Rie. 

Budget                                                                                                                                                                           

Bundene er betalt, nedgang i ridehuskort.  Der skal bestille fyld til bundene i begge ridehusene.  

Tilskud til div. stævner                                                                                                                                             

Malene og Christina vender retur med et oplæg 

Velkomstbrev                                                                                                                                                                 

Helle opdaterer det tidligere velkomstbrev 

Diverse                                                                                                                                                                         

Facebook regler – resultater for stævner mm lægges op på vores facebook hver søndag hvis resultaterne er 

meldt ind. Det er Malene som lægger op på vores facebook. 

Miljøtræning – Malene undersøger om vi kan få en politibetjent til at undervise ..... 

Varmepumper – er sat op (der skal skiftes filter) 

Klubbens mobil  opsiges 

Michael hænger billeder, opslagstavle og lamper op 

Skilt ”læg bommen på plads” til bomvognen skal laves 

Rytter info – Linda laver et udkast som kan sættes på boxdørene, lægges på FB og hjemmesiden, samt 

sætte op på opslagstavlen og i det lille ridehus. 



Gumperne afholder ”ridelejer” den 15.09 i det lille ridehus fra kl. 10-12 og fra kl. 14-15. 

 

Næste møde er den torsdag den 05.09. 

 

 

 

 

 

 


