
Referat fra bestyrelsesmøde den 8. november 2017 

Mødt:  Søren, Gitte, Iben, Christina og Helle 

Afbud: Marlene og Linda 

 

Dagsorden, referater og opfølgning 

Ugen før sender Helle ud med møde og input til dagsorden og så skal dagsorden være klar 2 dage før 

mødet. Referat laves under mødet sådan at alle nikker og at vi bagefter kan bruge referatet til opfølgning 

og se beslutninger og hvad vi hver især har ansvaret for. 

Juletræ mv. 

Juletræ med lys uden foran det lille ridehus, Christina køber træet og tjekker op på lyskæde og hvis den ikke 

findes mere, så køber hun også det. Klar omkring 1. december 2017. 

Ridehuset og lorteordning mv. 

Det kører super godt med at opsamle og få tømt trillebøre. Iflg. Rie kan vi forsat tømme i møddingen. 

Økonomi – har bedt om regning fra gården 

PT ca. 300 t på kontoen, bedt om regning på makiner og løn for ridehuse. Pt. ikke modtaget noget, vigtigt at 

vi får det i år i forhold til tilskud. 

Ridehusregler opdatering 

Vi skal have lavet opdatering på vores regler i forhold til løse heste, opsamling af lorte mv. Iben gøre dette. 

Helle sender de gamle regler til Iben. Iben kommer med oplæg til bestyrelsen som godkender det via 

Facebook. 

Nye medlemmer og pjece, klubbens regler mv. 

Linda har læst korrektur, vi laver nu en lille velkomstpakke til nye medlemmer inkl. vores regler. Rie får også 

en stak til udlevering når der kommer nye pensionærer. 

Medlemmer af klubben, hvornår skal man være medlem mv. 

Iflg. klubbens regler skal alle der har sin daglige gang på klubbens arealer være medlem. Ikke medlemmer 

må kun i begrænset omfang medtages på klubbens område. Bestyrelsen følger op på dette. 

Børneattester 

Linda vil komme med oplæg til skriv til alle der modtager undervisning, idet klubben ønsker at alle 

undervisere skal fremvise en børneattest. Vi vil gerne have det til at virke fra januar. Ansvaret for at der er 

leveret en børneattest til bestyrelsen påhviler rytteren der modtager undervisning. Hvis der ikke fremvises 

en børneattest kan der ikke undervises på Solrød rideklub. 

Foreløbige punkter til næste møde 

Forslag til ændring af regler – bla. børneattest, Stemmer blanke ved en evt. afstemning og dagskort. 

 

Bestyrelsen Solrød rideklub den 8. november 2017. 


