
Bestyrelsesmøde torsdag 13/12 – 2022 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  

3. Nyt fra Marianne – certificeringer – fondsansøgninger 

a. Aktuelle puljer, vedr. hegn til ridesti, Sol & Strand d. ansøgningsfrist d.22. februar 2022.  

b. Ridestiaftale udfærdiges af Hannes mand (Knud) 

c. Horserød kontakter Mette for aftaler omkring forfaldent arbejde mv. 

d. Flere fondspuljer kan søges. Marianne undersøger lægger en plan. 

4. Nyt fra kassereren 

a. Gennemgang af årsregnskab. Regnskabet er ikke færdig men viser pt et underskud 
på kr. 70.000. Dette anses dog for værende tilfredsstillende. Vi hensat til opsætning 
af hegn og DGI tilbagebetaling (110.000 kr.) Regnskabet skal godkendes af 
bestyrelse og klubbens revisorer. 

b. Budget skal drøftes. 
 

5. Nyt fra formand 
a. Der skal indkaldes til Generalforsamling onsdag 23. februar 2022.  Ansv.  Søren 

i. Uddeling af top 3 kl. 18,30 og generalforsamlingen starter kl. 19.00. Forslag til 
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 31 januar. 

ii.  
6. Nyt fra Næstformanden 

a.  
7. Nyt fra sekretæren  

a. Ingen input 

8. Nyt fonden 

a. Ny pumpe etableres i brønd ud for toiletterne da den gamle var slidt. 

b. Ny bund i det store Ridehus skal etableres da den gamle er for tynd. Opstart af projekt i 

juni/juli 2022. 

9. Nyt fra Elevskolen 

a.  

10. Nyt fra oldboys  

a.  5 stk ryttere er glade og rider hver tirsdag trods kontingentstigning. 

11. Evt  

a. Christel og Katrine har planlagt stævner indtil august 2022. Dog er de ikke godtaget af DRF. 

b. Der er opdaget at vi har rotter på loftet i Rytterstuen.  Rottefælde skal sættes op eller vi får 

2 stk. staldkatte til at spise rotterne. Sagen undersøges nærmere og Mette Rafn spørges til 

råds. Agnete undersøge en mulighed for en fælde. 

c.  

 

 


