
Bestyrelsesmøde maj/5 – 2019 

 

Tilstede var: Mette, Marianne, Kathrine, Andrew, Zandra, Agnete, Anna og Søren 

1. Godkendelse af referat – kommentarer. 

Mette tager fat om registreringen af rideskolehestenes anvendelse og informere underviserne 

omkring registeringen er vigtig. Deadline næste bestyrelsesmøde i Juni. Dette gælder ligeledes 

anvendelse af rideskolehestene på oldgirls/boys holdet – se under rideskole  

a. Selma tager stævneudvalgs opgaverne i dressur. 

b. Camilla fortsaætter med spring 

c. Barrierene savner maling Andrew sørger for maling 

2. Nyt fra Mette 

 

a. Forslag om prisforhøjelse af fuldpas ordningen  

i. Godt forslag og understøttes af bestyrelsen. Prisen på boksen lejen stiger med ca. 

200 DKK. Hestene kommer kun til at stå på træpiller fremover i fuldpas ordningen.  

ii. Spåner kan dog fortsat købes i shoppen. 

iii. 4 ridekoleheste er solgt. Mette har købt en ny pony som skal anvendes i ridekolen, 

dertil har vi lånt Ripella og der vil komme en ny svensk hest/pony. 

iv. Nabogården er solgt og den nye ejer er interesseret i at fortsætte den nuværende 

bortforpagtning af jord til rideklubbens folde. 

3. Nyt fra marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Certificering er på stand by – fremdriften bremses af skift og ændringen af 

politikere/udvalgsformænd. 

b. Fondsmidler.  

i. Vi har fået 2500 kr. af Kvickly i tilskud til nye spring. 

ii. Friluftsrådet og Tipsmidlerne søges til en ridesti og hest. 

iii. Trygfonden har frist 1/9 søger vi om sikkerhedsmateriale til rideskolen. 

iv. Sårbare unge projektet sættes på stand by indtil evt. nye midler er fundet i 

kommunen. 

4. Nyt fra kasseren 

a. Saldobalance er udsendt men er ikke korrekt 

b. Saldoen siger ca. 200.000 DKK 

5. Nyt fra formand 

a. OK sponsor aftale har givet os 780 DKK. 

b. Børnefestival er udskudt og HSK deltager ikke da vi har et springstævne denne weekend. 

c. Landsstævne menu forslag til cafeen er drøftet og prisniveau besluttet. 

6. Nyt fra næstformand 

a. Ingen bemærkningen 

7. Nyt fra fonden  

a. Tilbud på banerenovering 

i. De udendørs ridebaner renoveres i d. 14 maj 2019. 

b. Hegn om udendørs dressur bane 

i. Koster ca. 70.000 men fonden har ikke pengene beder rideklubben om hjælp. 



ii. Rideklubben overvejer at indbetale husleje for resten af året som så kan gøre at vi 

får ressourcer til at renovere/sætte nyt hegn op. 

c. Vinduer i dommertårn skal udskiftets 

i. Er bestilt. 

d. Nyt fra Elevskolen 

e. Nye tiltag  

Pudsedag og hvad gør jeg når skal starte til stævne. Igen succes endnu men 

elevskolen kæmper videre.  

Underviserne skal være bedre til at informere om stævner mm. 

f. Nye heste – se nyt fra Mette. 

g. Nyt fredagshold tantehold 

8. Nyt fra oldboys  

a. Intet nyt  

9. Landsstævne 

a. Sponsorbrochure fremsendes til alle medlemmer af bestyrelsen og landsstævne udvalg. 

10. Evt. 

a. Internet opkobling  

i. Gl. fastnet opkobling anvendes – hurtigere og mere stabilt internet er bestilt. 


