
Bestyrelsesmøde Tirsdag 13/04 – 2020 kl. 18.00  

Inviteret er: Mette, Marianne, Katrine, Andrew, Agnete, Christina, Martin D. og Søren 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Nyt fra Mette  

a. Ny beriderelev er ikke fundet hvorfor der fortsat søges efter emner. 

b. Harven skal justeres ansv. Andrew 

c. Mette spørger Linea om hun kan vikariere for Nanna i ferieperioden. 

d. Nanna stopper officielt pr. 1/8 men afvikler 3 ugers ferie inden.  

e. Mettes lønkompensation indtil 13/5 - 2021. 

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Marianne søger kommunen tilskud til ny børnespringbane. Ansv Marianne 

b. Kommunen har bevilliget 200.000 til fordeling ml. alle idrætsklubber. Vi ansøger om tilskud 

ansv. Marianne. 

c. Vi har ansøgt DIFs Corona puljen om (70.000 kr). 

4. Nyt fra kasseren 

a. Økonomien er fortsat fornuftig 

b. Dagkort 08.00 -17.00) => Mette Rafn kontaktes for tidspunkt hvornår der kan rides. 
i. Dagskort (dressur) for medlemmer 50 kr. 

ii. Dagskort (spring) for medlemmer 100 kr. (ikke muligt for udefrakommende). 
iii. Dagskort (dressur udefra kommende) 100 kr. 

5. Nyt fra formand 
a. Nyt bestyrelsesmedlem – Bestyrelsen indstiller: Martin Dahlman (Rysgaard). 
b. Udsættelses af generalforsamling indtil videre. Facebook gruppen informeres (HSK) 

i. DIF | Corona: Kan vi udskyde afholdelse af generalforsamlinger m.m.? 
6. Nyt fra Næstformanden 

a. Vandingsanlæg => service eftersyn.  Andrew tager kontakt til servicefirma.  
b. Nyt hegn til sygefoldene skal undersøges (finsk version) Ansv. Andrew .  Beslutning 

generalforsamling. 
7. Nyt fra sekretæren  

a. Opsætning af hegnløsning til dressur banen kan aftales med Mette Rafn.  

b. Flere rid for en dommer stævner – forslag til arrangementer aftales med Mette Rafn. 

8. Nyt fonden 

a. Johannes Fog fond til forbedringer af Rideskole stalden (50.000) 

9. Nyt fra Elevskolen 

a. Det undersøges om vi kan udvide mandags voksen holdet dog skal rytterne passe til de 

heste som er til rådighed. 

b. Information om erstatningstimer/aktiviteter skal være mere synlige (henvis til 

hjemmesiden) omkring forventninger mv. 

c. Sommer katalog 2021 => Vi forsøger at sætte (strigle, klappe mv) aktivitet. Ansv. Marianne 

tilmelder. 

d. Aktiv sammen og hver for sig. Aktivitet. 13. maj 2021. 

10. Nyt fra oldboys  

a. Vælter ind med nye ryttere.  

11. Evt 

a. Christina koordinerer hjælper listen for næste stævne. 

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/3/corona-s-generalforsamlinger

