
Referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2017 hos Christina 

Møde: Gitte, Iben, Søren, Marlene, Christina, Helle 

 

Dagsorden og yderligere punkter. 

Radio er et stort ønske 

Sponsorudvalg har vi sagt tak og skal vi tænke andre tanker omkring udvalget 

Oprydning 

Kursus v/Mette Müller 30. december 

Der er kommet 20 tilmeldinger, der arrangeres evt. ministævne for lørdagsrytterne. 

Cafeteriet holder åbent i de timer, Vibeke Lie står for det. 

Stævner 2018 

3-4 februar holder vi D-stævne dressur og spring incl. Højelse Cup i dressur. 

7 februar Aftensstævne dressur pony/hest 

7-8 april C-stævne dressur m distrikts mesterskab i dressur 

14-15 april  B-stævne spring pony Proportioner er lavet 

Der holdes sportsudvalg i morgen hvor bla. springstævnet skal vendes + fordeles 

arbejdsopgaver. 

Ridehusregler 

Løsspring må kun foregå i de fastsatte tider som fremgår af undervisningsplanen. 

Vi får indsat at hvis trillebøren er fuld skal den tømmes på møddingen. 

Trækning af hest må kun foregår i det lille ridehus, dette præciseres ved opslag. 

Christina laver opslag. 

Ændrings af Klubbens love 

Fristen er 31/12-17 for indkomne forslag. Bestyrelsen stiller med et forslag omkring 

stemmeseddel og blanke stemmer, Gitte laver oplæg. 

Betaling af ridehuskort ønskes ændret fra den 15 til den 5 i mdr. Helle laver oplæg. 



Dagskort ønskes afskaffet, Helle laver oplæg. 

Børneattest 

Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med børneattest for alle der undervisere i 

klubben. 

Dagskort og general betaling 

Dagskort ønskes afskaffet, idet administrationen af disse giver meget arbejde. 

Dagskort kan fremover kun i særlig tilfælde udstedes og kun ifølge aftale med 

bestyrelsen. 

Der er ganske få gengangere som aldrig betaler til tiden dette giver meget arbejde 

idet de skal rykkes op til flere gange før der betales. Bestyrelsen overvejer de næste 

skridt. 

Generalforsamling 

Helle, Iben, Søren og Christina er på valg og ønsker genvalg. Dato bliver den 27/2 

2018. Planlægning laves i januar. 

 

Økonomi 

Vi havde en drøftelse af at undervisere skulle betale for at ”leje” sig ind for at 

undervise, dette drøfter vi videre på et andet tidspunkt. 

Iben gennemgik vores økonomi. 

Vi skal have de sidste regninger på bunde i år inden regnskabsårets udløb. 

Regninger på spåner fra landsstævnet til Rie, Helle efterlyser regning fra Rie. 

EVT 

Radio ønskes til det store ridehus, Søren køber. 

Sponsorudvalg har vi sagt tak, Marlene tjekker op. Sara laver det i denne uge. 

Spring skal helt ind, køleskab i den lille rytterstue skal ud. Søren og Gitte sørger for 

køleskabet. Marlene sørger for oprydning i ridehus (oppyntning) Vi mødes lørdag 

den 16. december kl. 10.00 og rydder op i spring. 

 



 

 

 


