
Bestyrelsesmøde d. 20/2-2018 

Tilstede: Jakob, Anne, Line, Signe, Karen, Karin, Charlotte, Tania 

Afbud: Helle, Jan 

1. Godkendelse af ref fra sidste møde 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Info fra formanden 

4. Naboerne - status 

5. Planlægning af generalforsamlingen 

6. Info fra udvalgene 

a. Stævneudvalget 

b. Rideskoleudvalget 

c. Springudvalget  - herunder baneopsætning. 

d. Staldudvalget 

7. Kursusforespørgsler 

8. Evt. og næste møde  

 

Ad 1. 

Godkendt. 

 

Ad 2. 

Godkendt. 

 

Ad 3. 

Hesten skal gives til........... Det forbliver en hemmelighed i bestyrelsen til d. 24/2-2018 

 

Ad 4. 

Vi har endnu ikke fået klarhed på problematikken omkring opbevaring af vore ting i den store 

lade. Vi arbejder fortsat på en løsning. 

 

Ad 5. 

 Der er styr på det praktiske til generalforsamligen.  

 Kassereren gennemgik regnskabet.  

 Karin sørger for at få udstillingen af det nye klubtøj med til denne aften.  

 Der vil være sodavand og øl. Anne bager et par kager. 

 

 



Ad 6. 

Stævneudvalget 

Vi har haft et flot stævneår og glæder os til det kommende, hvor vi bl.a. skal afholde et 

3-dages Pinsestævne 

Rideskoleudvalget 

Tulle bliver afhentet på lørdag, hvor hun kommer på pension hos Birgitte. Vi er glade for, 

at Tulle får denne mulighed for at forlænge tilværelsen på en god måde. 

April vil efter planen blive solgt til nuværende låner i løbet af foråret. 

Der er indkøbt en ny rideskole pony, og en anden har vi på prøve. 

Der er et par hold, som er lagt sammen i rideskolen. Det sker ofte i vinterperioden, hvor 

der som regl er lidt frafald pga. kuldefaktoren. 

Der er afholdt undevisermøde. Det er blevet aftalt, at FB gruppen vil blive stedet for 

informationer underviserne imellem. 

Springudvalget  

Der er kommet flere nye ryttere til vores onsdagsspring, heraf to ponyryttere. Det tegner 

godt for den kommende sæson. 

Staldudvalget 

Vi har fuld stald, og flere på venteliste. Dejligt 

 

Ad 7. 

Vi har fået et par forespørgsler om alternative kurser, herunder et kursus i faldteknik. Omend vi 

helst ser vore ryttere blive siddende på deres heste, så vil vi undersøge mulighederne for, 

hvornår vi kan sætte dette op. 

 

Ad 8. 

Næste møde fastsættes efter generalforsamling, når bestyrelsen skal konstitueres. 

Et punkt på den kommende agenda vil være Pinsestævnet. 

Der vil blive lavet FB fliers til uddeling på rideskolen. 

Forslag om en udvendig opslagstavle med info til brugere af ridecentret. 


