
 

 

 
 
 

    Bestyrelsesmøde d. 4 december 2014 
 

 
Tilstede: Anne, Jakob, Karen S, Karen P, Helle, Kim, Helle N, Charlotte 
Afbud Kamilla 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser fra formanden 
4. Rapport fra udvalgene 
6. evt. og herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 
 
Ad 1. 
Godkendt. 
 
Ad. 2 
Godkendt. 
 
Ad. 3 
Meddelelser fra formanden: 

Køb af jord - der er stadigt drøftelser i gang omkring køb af jord. 
Staldmedarbejder sygemeldt - drøftelser omkring vikarordning ved sygdom. 
Flere muligheder blev diskuteret. Plan fremlægges snarest. 
 

Ad. 4 
Rapport fra udvalgene: 

Stævne udvalget - Seneste stævne: vi har fået en meget fin kritik for vores 
senest C-springstævne i november. 
Næste stævne: der er pt. 112 starter til vores stævne i den kommende weekend. 
Det tegner godt for klubmesterskaberne. 
Staldudvalget - Venteliste for opstaldning: der er pt flere mulige opstaldere på 
venteliste. Både heste og ponyer. 
Staldplan: vi har fået et par forespørgsler om skift af bokspladser. Det er 
desværre ikke muligt at imødekomme disse ønsker for tiden. Der er oprettet en 
særskilt venteliste for ønsker om boksskifte. Opstaldere vil blive kontaktet, hvis 
der bliver mulighed for flytning internt. 
Rideskoleudvalg - Flot fremmøde til det netop afholdte elevstævne. Dejligt at se 
så mange glade elever og deres forældre. Tak for opbakningen! 
Vi har modtaget en opsigelse fra en part på en pony.  
Portfolien af rideskoleheste/ponyer blev diskuteret. Vi har fået mulighed for at få 
en pony på prøve med henblik på køb. Nærmere aftale omkring tidspunkt for 
ankomst drøftes med ejer. Endvidere blev det besluttet, at lade Blue gennemgå 
handelsundersøgelse inden endelig beslutning om køb træffes. Blue har en 
størrelse, der passer vore voksne- og teenageryttere fint. 



 

 

Sponsorudvalg - Sponsormateriale er klart til at gå i trykken. Det vil herefter blive 
udsendt til mulige sponsoremner. 
 

Ad. 5 
 

Ad. 6 
Evt.: 
I forbindelse med indsamling til en ny ridehusbund i det lille ridehus har enkelte rideskole 
elever samt bestyrelsesmedlemmer deltaget i en omfattende uddeling af brochurer for en 
sponsor. TAK til dem der hjalp til! Vi fortsætter med projekter, der kan bidrage til en ny 
bund. 
 
Næste møde afholdes d. 12/1-2015, kl. 19: 00 hos Helle N. 
 
 
 


