
Bestyrelsesmøde Søndag 08/06 – 2020 kl. 19.00 

Inivteret er: Mette, Marianne, Katrine, Andrew, Agnete, Anna, Christina og Søren 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Nyt fra Mette  

a. Eirin til ridelære eksamen i Juni 2020. 

b. Rideskole hest er sat på stand by indtil august. 

c. Stalden er fyldt med gode pensionærer. 

d. Hjælper Malene er Corona tilbage. 

e. Sommerferie plan under udvikling. 

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Etablering af beboelsesvogn – Afventer kommunens svar på vores spørgsmål om af få 

lov/dispensation til at stille en beboelsesvogn op til vores berider elever. 

b. Etableringshjælp til anlæggelse af ride sti er afsendt til Gribskov Kommune og Distriktet. 

c. Certificering af elevskole/lærested er godkendt af DRF.  

i. Idrætsrådet (Gribskov Kommune) har afsat penge til førstehjælpskursus. Kurset er 

det sidste vi mangler at få på plads inden den endelige certificering.   

d. Fonde som vil bidrage med midler til en imødekommes. 

i. FOG fonden søges til renovering af Laden. 

4. Nyt fra kasseren 

a. Prisstigning på lån af bane på dagsbasis er gjort. 

b. Økonomien er under kontrol. 

5. Nyt fra formand   
a. Stævneaktiviter fremover vil desværre indskrænke mulighederne for ridning i ridehallerne 

under stævnerne. Dog meldes der ud i god tid i hvilke tidsrum hallerne/banerne kan 
benyttes. 

6. Nyt fra næstformand 

a. Opsætning af Kameraer (foreløbig etableres 4 stk)  

i. Lille hal 

ii. Stor hal 

iii. Langs indkørsel 

iv. Stor stald 

7. Nyt fra sekretæren  

a. Tag på den lille ridehal 

i. Benny har fået budget og mandat til at få etableret rykningen.   

b. Elevstalden  

i. Der indkaldes til en arbejdsweekend, hvor vi piller loftet ned. Søren undersøger 

med alarm hos Siemens.  

8. Nyt fra fonden  

a. Store strømbesparelser efter etablering af LED lys op mod 40%. 

b. Foldudvalg sætter sig sammen for at udtænke et nyt foldlayout og tager dernæst stilling til 

om nyt hegn mv. 

9. Nyt fra Elevskolen 

a. 14 elever er tilmeldt ridelejr. Uge 27. 

b.  

10. Nyt fra oldboys  

a. Fuld gang i holdet 5 ryttere ( 4 på egen hest) Rollo anvendes. 

11. Evt  


