
Bestyrelsesmøde Torsdag 10/06 – 2020 kl. 18.00  

Inviteret er: Mette, Marianne, Katrine, Andrew, Agnete, Christina, Hanne og Søren 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde er godkendt. 

2. Nyt fra Mette  

a. Husebyvej 20 har tilbudt at skolehestene kan stå på sommerfold mod betaling af vand. 

b. Boksene som er ledige forsøges udlejet før sommerferien dog menes det først er realistisk 

at nå det efter somemrferien.  

c. Ny beridelevaspirant Sophia tilbydes en prøveperiode og starter 1. august. Dog skal Sophia 

til optagelsesprøve og hvis hun ikke består tilbydes en aspirant stilling. 

d. Harven skal justeres. Andrew kigger på den.  

e. Den gamle skal ligeledes repareres, Ansv.  Agnete. 

f. Ny skolehest søges dog skal Faretine sælges først inden vi kaster os ud i nyt projekt. Ansv. 

Mette. 

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Tilbud til børn/unge som gerne vil høre lidt om ridning (uge 31) vi ansøger en Corana pulje 

om tilskud til aflønning af hjælpere/undervisere. Ansv. Marianne 

4. Nyt fra kassereren 

a. Økonomien er under kontrol og der overskud på kontoen. 

5. Nyt fra formand 
a. Regler klubmesterskab 2022 

i. Nyt regelsæt skal defineres. => ??? Ingen meldte sig frivilligt 
b. Loft lille stald 

i. Weekend dato 10 og 11.  Juli 2021. nedrivning og renovering af lille stald. Blot vær 
opmærksom på at der er arrangeret Dressur undervisning denne weekend!! 

c. Sommerferie personale 
Uge 28 og uge 29 skal dækkes ind. (Carla, Camilla P og Caroline ) 

d. Gavekurv til Malene => købes af Katrine og overdrages af Hanne. 
e. Pony træk (26/6, 3/7, 14/8) i Helsinge 

i. 26/6 Agnete kører ponyer 
ii. 3/7 Andrew kører ponyer 

iii. 14/8 Marianne kører ponyer 
f. Ønskeliste 

i. Bomholder => vogn ansv. Andrew købes 
ii. Vanding timer = >  

iii. Vaskemaskine pensionærer (Søren undersøger hos Miele) 
iv. Hø vogn => købes ansv. Mette  
v. Vandkobber 

vi. Hegn => Sygefolde hegn (Royal Danish Horze Fence) sættes i gang. Ansv. Andrew 
(Betales af fonden) 

vii. Hegn til resten foldene betales af klubben. Tilbud indhentes af Andrew. 
viii. Hegn til ride sti (Marianne og Hanne). 

6. Nyt fra Næstformanden 
a. Intet nyt 

7. Nyt fra sekretæren  

a. Intet nyt 

8. Nyt fonden 



a. Dræn etableres udenfor sadelrummet så vi undgår vand i rummet når det regner. Answ 

Agnete. 

9. Nyt fra Elevskolen 

a. Ridelejr planlagt (8 deltagere, Linea) => evt kurser mv. 

b. Vi siger tak til DRF’ s tilbud kurser og sparring omkring udvikling af klubbens aktiviteter. 

(Marianne, Katrine og Linea) 

10. Nyt fra oldboys  

a. 4 nye ryttere til oldboys holdet så nu i alt 8 ryttere. 

11. Evt 

a. Social aktivitet bestyrelsen => ridning på nogle af klubbens heste. 

  


