
Bestyrelsesmøde mandag den 11/2 2019 Referat 

Deltagere: Søren, Mette, Andrew, Zandra, Marianne, katrine 

Ikke tilstede: Anna, Sanne 

 

1. Godkendelse af sidste referat ok 

2. Nyt fra Mette, alarmsystem:vi skal have en ny box, Søren kender 

nogle og prøver at indhente tilbud top 3: Mette fremlægger top 3 på 

generalforsamlingen. Mette deltager i mandagsundervisning og 

taler med forældre. 

3. Nyt fra formanden:  Undervisere udefra skal være medlem af 

klubben. køb af ridehuskort: kan ikke overdrages, Dianna får 2780 

tilbage forslag til generalforsamling:Der er ikke kommet nogle 

gyldige forslag til generalforsamlingen, dagsorden 

generalforsamling: fremsendes tirsdag med navne på. Adgangsvej: 

Vi har fået et tilbud fra hougaard på 30.00, vi takker nej. 

Generalforsamling i D2 den 25/2 kl 18: Zandra deltager(måske søren 

og Andrew) elevskole: der er lavet opslag med påskeridelejr og 

fastelavn. Debat om hvem målgruppen er. 

4. Nyt fra næstformand de uløste opgaver: Vandvarmer sat op, agnete 

bestiller elektriker, vanddyser i lille hal skiftet, Stor hal nyt forsøg, 

den ene tagrende er rep. Benny ordner den anden når vejret er til 

det 

5. Nyt fra stævneudvalg v/katrine.  Søren har lavet udkast til flere 

brochurer, mette arbejder videre med dem. Der skal før stævner 

planlægges hvorvidt der er brug for personalet er til rådighed med 

maskinerne. Ift. stævnerapport hvor der ikke var nok på banen og 

for unge hjælpere i dommertårn, forslog Søren en morgenbriefing 

6. Nyt fra kasserer: budget 2019 – regnskab 2018 regnskab udleveret 

7. Nyt fra fonden: bund, vandingsanlæg, Hegn, folde Se punkt 4. 

Agnete kontakter ejendomsmælger for at høre hvor langt de er. 



8. Nyt fra sekretær ikke tilstede 

9. Nyt fra Marianne: Fonde Marianne søger trygfonden for 

spring/sikkerhedsmatriel, kvickly for sponsorspring, DIF ny 

rideskolehest, Nordeafonden ny rideskolehest. Katrine sender 

beregning af nyt springmatriel certificeringer: vi gennemgår det til 

næste møde,  inden da har katrine og marianne set på spørgsmål og 

besvaret dem. 

 


