
 
 
 
Referat Bestyrelsesmøde 05.01.2016 
 
 

 
Tilstede: Jakob, Karen P, Karen S, Helle S, Helle N, Anne, Kamilla, Charlotte 
Afbud: Signe 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser fra formanden 
4. Rapport fra udvalgene 
5. Springundervisning ved JTS 
6. Generalforsamling, hvem er på valg, og vedtægtsændringer 
7. evt. og herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 
 
Ad 1. 
Godkendt. 
 
Ad 2. 
Godkendt. 
 
Ad 3. 
Formanden informerede omkring følgende: 
- Der er blevet saltet i begge ridehuse, så bundene skulle nu være frostfrie. 
- Vi skal have fundet en løsning for møddingen, nu hvor der er kommet nye ejere af Frese boligen 

med tilhørende stald. 
- Vi har drøftelser i gang omkring leje af sommerfoldene.  
 
Ad 4. 
Stævneudvalget  
- Vi har haft et rigtigt godt og velbesøgt Julestævne med ca 250 starter. Der var mange rosende 

ord både i stævnerapporten, fra tilskuere og ikke mindst rytterne. Der skal lyde en stor tak til de 
mange frivillige hjælpere, der trådte til fra morgen til aften. 

 
Staldudvalget  
- der vil blive hængt opslag op omkring næste staldmøde. Det forventes afholdt d. 19/2-2016 kl. 

19:00 
- Vi har fået en forespørgsel på en ponyboks, og da der bliver en ledig boks fra den 1/2, vil der 

være fremvisning i den kommende weekend. 
 
Rideskoleudvalget  
- Der kommer ny pony til rideskolen ultimo januar 
 
Økonomiudvalget  
- Årets resultat er under udarbejdelse. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Ad 5. 
Den årlige evaluering af spring- og dressurundervisningen ved Jimmi Sørensen er foretaget. Det 
har været et flot år, hvor vi har fået opbygget en bruttotrup på ca. 35 ryttere, og flere viser løbende 
interesse for at deltage. Vores ryttere har rykket sig så fint, og det begynder at kunne ses på deres 
resultater. Der vil blive sendt infobrev ud til alle ryttere med oplysning om tilmelding, betaling og 
priser. 
 
Ad 6. 
Generalforsamlingen er fastsat til d. 25/2-2016, kl 19:00. Vi forventer at kunne afholde mødet på 
Søndermarkskolen, men nærmere vil følge i invitationen.  
 
Hvem er på valg: 
- Karen Sørensen - modtager ikke genvalg 
- Karen Poppelvig - modtager genvalg 
- Helle Neumann - modtager genvalg 
- Charlotte Sonne - modtager genvalg 
- Anne Rasmussen (Suppleant) - modtager valg 
 
Ad 7. 
Næste møde afholdes hos Anne den 2/2-2016 kl 19 


