
Referat fral bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl. 19.00 hos Christina 

Afbud fra Marlene 

1. Dagsorden og yderligere punkter 

Kalender på vores hjemmeside, det kan ikke lade sig gøre iflg. Christina og derfor har vi oprettet 

begivenheder. 

 

2. Opfølgning fra sidste møde Indkøb af radio til det store ridehus, er købt af Søren som få sat 

   den op hurtigt muligt. 

Børneattester, Solr vil have børneattester på alle der underviser 

i klubben, Linda har lavet et godt oplæg, skal på facebook og 

vores hjemmeside så medlemmer kender til vores tiltag inden 

vi retter henvendelse til underviser. Vi regner med at gå i gang 

ila de næste uger. Søren og Christina aflev. til undervisere og 

koordinerer selv. Målet er at alle børneattester er indhentet 

senest 1/3 2018. 

Opdatering af ridehusregler, afventer pkt. 4  Christina får 

opdateret undervisningsplanen. 

3. Generalforsamling  Den 27. februar – invitation og dagsorden 

Spisning og tilmelding – oprettes som begivenhed på facebook 

På valg, Helle, Iben og Søren, ønsker genvalg. 

Ændring af love, er der styr på  

Revision, Iben og Christina sørger for dette inden 

generalforsamling. 

4. Ønske om løsspring tirsdag formiddag samt ved ledig plads i ridehuset uden for primetime 

Der bliver løsspringning tirsdag formiddag kl. 9 – 13 samt torsdag aften kl. 19.30 – 21.00. 

5. Ansøgning til Idrætsanlægsfonden frist 1. februar 

Søges til varmepumpe, nyt gulv, køkken og isolering af stor rytterstue, renovering af badefaciliteter, 

lys til udendørsbane, kølemontre. Vi kan få støtte med 80%, vi prøver at søge renovering af stor 

rytterstue. Vi skal have nogle priser, Søren sørger for priser og Iben søger. 

Rekvisitfonden her søger vi til bomvogn, Iben genfremsender 

6. Vedligeholdelse af bunde 

Søren har talt med Kim omkring vedligeholdelse af bunden, Kim vil gerne komme forbi og tale med 

os omkring vedligeholdelsen. Vi vil gerne have Marck med til sådan et møde, Helle og Søren taler 

med Marck og evt. skal Ib også med til mødet. 

7. Sponsorudvalg 



 

Skal vi have en anden konstellation for vores sponsorudvalg, evt. en administrator til at styre 

processen, Linda arbejder videre med det.   

8. Oprydning  Den lille og store rytterstue 

Rum ved dommertårn 

Andre steder 

Vi mødes søndag den 21. kl. 11. og får smidt ud til storskrald. 

9. Nyt inventar til den store rytterstue 

Vi skal have taget mål på borde, det sørger Helle for og ser hvor mange vi kan få. 

10. Aktiviteter i februar  

 D-stævne den 3-4 og aftenstævne den 7 februar 

11. Materialeudvalg 

Har møde i næste uge 

 

 


