
Bestyrelsesmøde mandag 10/08 – 2020 kl. 19.00 

Inivteret er: Mette, Katrine, Andrew, Christina og Søren 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Nyt fra Mette – på barsel indtil d. 18-08-2020. 

a. Sygemeldes igen derefter indtil operation er gennemført. 

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Ride sti – fondstilskud 6.000 fra DRF/ sammen er vi sammen. Marianne søger fortsat fonde 

for tilskud til ridesti mv. 

b. Certificering af elevskole ingen fremdrift. 

c. Marianne foreslår at vi flytter bestyrelsesmøderne fra mandag til tirsdag. 

4. Nyt fra kasseren 

a. Økonomien er fin og under kontrol. Der iværksættes flere renoveringsprojekter bl.a maling 

af barriere i ridehallerne. 

5. Nyt fra formand   
a. Stævner 
b. Oprydning i laden. 

1. Vi skal være opmærksomme på, hvad vi smider ud fra laden.  

c. Stævnebomme/travbomme. 
i. Stævnebomme skal anvendes i mindst mulig omfang ved træning og skal 

sættes på plads i støtterne og løftes fra jorden.  
ii. Forslag: at sætte en stor dør ved springmateriel. Det medfører mindre 

transportvej fra springbanen til ridehallen og omvendt. 
iii. Travbomme til produceres af Tina. Skagens gul og lyserøde. Må gerne 

lægges på jorden og anvendes til træning. 
d. Forventninger til personale før stævner 

6. Nyt fra næstformand 

a. Kamera – der skal etableres strøm de steder hvor de skal sættes op. ( Andrew sætter 

projektet i gang.) 

7. Nyt fra sekretæren  

a. Nyt hegn er under proces overvejelserne går på vedligeholdelse frit hegn. Foldene tænkes 

placeret de på samme måde som i dag.  

8. Nyt fra fonden  

a. Etablering af overdækning af mødding. Klubben indkøber en pressening til formålet. 

b. Jordstykket ved Hyldebjergvej (trekanten) er klubben interesseret i at forpagte. Agnete 

undersøger sagen og kommer tilbage. 

9. Nyt fra Elevskolen 

a. Holdene er niveauomfordelt og det har skabt plads til flere nye elever på begynder 

holdene. Derudover har vi etableret et spirespring hold. 

10. Nyt fra oldboys  

11. Evt 

a.  

  


