
 
 
 
Referat Bestyrelsesmøde 03.09.2015 
 
 

 
Tilstede: Jakob, Helle S, Helle N, Karen S, Karen P  
 
Afbud: Charlotte, Signe, Kamilla 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser fra formanden  
4. Rapport fra udvalgene - inkl. næste stævne 
5. Ryttermærke 
6. Kommende projekter 
7. evt. og herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 
 
Ad 1: 
Godkendt 
 
Ad 2: 
Godkendt. 
 
Ad 3: 
Nyt arrangement med ungdomsskolen i Uge 38 og uge 39.  Lena er tovholder.   
 
Kulturnatten 25/9  – mail er sendt ud til alle medlemmer. Tilmelding til at være sælgere via vores 
hjemmeside under EVENT.  Vi skal gerne have 10 grupper ud fra kl. 16:30 – 19:30.   
Vi må sælge fra 11/9.   
 
Ad 4: 
Stævneudvalg.   
Både stævnet i Maj og Juni har givet pæne overskud, mens stævnet i August kun lige hang 
økonomisk sammen.  Forøget omkostninger til  eks. stildommerne om fredagen og banebygger 
fredag, samt for lidt for få starter om søndagen.  
Næste stævne i weekenden 19-20 September  DRESSUR aflyses grundet få startere. Der holdes 
Sjællandsmesterskaber i samme weekend, hvilket betyder manglende starter til vores C-Stævne. 
Ærgerligt. Burde ikke være muligt at få tildelt stævnedato i de weekender, hvor DRF holder 
mesterskaber.  
 
Staldudvalg: 
Stadig flere på venteliste til bokse, så selvom vi har modtaget 2 opsigelser i indeværende uge, så 
er der gode chancer for at få fyldt op igen inden for et par måneder.  
Oplæg til vinterfoldplan laves i samarbejde med Lena. Staldmøde 22 sept.  Må igen gøre 
opmærksom på at feje og holde staldrummene ryddelige 
 
Rideskole 
Opstart forløbet glat.  Starter sidste hold nybegyndere om torsdag pr. 1/10. Vi har 75 elev ryttere.  
Der skal holdes undervisermøde og besluttes om vi mangler en hest eller en pony. Der skal også 
planlægges to elevstævner i løbet af sæsonen.   
 
Ad 5: 
Vi starter Ryttermærke 1 op pr. 14/10.  Anne Rasmussen er tovholder. Tilmelding via vores 
hjemmeside under EVENT.  Pris 350 kr.    
 
 
 
 



 
 
 
Ad 6: 
Vi prioritere  efteråret projekter som følger: 
Sand i det store ridehus, Ridehusbund i det lille ridehus, Vandlinganlæg, Tagrender og dræn ved 
springbane   
 
Ad7: 
Vi skal huske vores medlemmer på at de skal indberette til klubvandrepokal (ranglisten) senest 30 
dage efter stævnet ellers gælder resultaterne ikke.   
Vi skal også gøre alle opmærksom at de også skal/kan indberette til ranglisten i D4.  
 
 
 
 
Næste møde hos Anne Rasmussen Tirsdag 6 oktober.  
 


