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Referat fra bestyrelsesmøde.  

Dato:  09 04 2008 Mødelokalet HDR  

Til stede:  Anders Lund, Kim Kiilerich, Karen Tang, Helena Alex, Rikke Mahaffy, Kirsten Dam.  
Fraværende Henriette Knudsen   

Referent: Kirsten Dam    

Dagsorden:  

1: Godkendelse af referater. 
2: Gennemgang af løbende sager. 
3: Rygning. 
4: Landsstævne: Propositioner 

Ansvarlig 
5: Kommunemesterskab  
6: Økonomi 
7: Personale. 
8: Meddelelser fra udvalg. 
9: Hjemmesiden 
10: Eventuelt 
11: Næste møde.   

Ad.1 Referat godkendt.  

Ad. 2 Der er miniaturekåring lørdag den 12 fra kl. 9-15  
Bestyrelsen arbejder på at finde løsninger med hensyn til ridemærker.  
Dansk pinto forening ønsker fremover at benytte vores faciliteter til deres kåringer.  

Ad. 3 Der er stadig problemer med rygning. Det slås fast at der er total rygeforbud 
indendørs. Rideklubben kan straffes økonomisk ved overtrædelse af dette. Hjælp 
hinanden med at vi undgår dette.   

Ad. 4 Landsstævne afholdes weekenden i uge 42.     

Vi mangler stadig en ansvarlig. Vi beder om at personer med interesse melder 
sig. Der kan evt. være mulighed for løbende uddannelse for disse personer. Det er 
en stor fordel med erfaring fra evt. egen deltagelse i stævner eller anden kendskab til 
dette. Du/I kommer ikke til at stå alene da vi har meget kompetente hjælpere.  
Kontakt en fra bestyrelsen såfremt det er noget for dig. Rideklubben er afhængig af 
disse stævner og meget sårbar hvis vi kun har få personer som kan varetage dette 
arbejde.    

Propositioner for stævnet er klar, da arbejdet er gjort sidst år.  
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Ad. 5 Kommunemesterskab: Aktivitetsudvalget er ansvarlig for stævnet.  
Propositioner for stævnet ser fine ud.    

Ridelærer kan i fælles enighed indstille ryttere på elevheste.  
Leje af hest vil være 50 kr. pr. start + start gebyr.   

Der arbejdes på at kommunemesterskaber kommer til at rotere mellem de forskellige 
klubber.  

Ad. 6 Gennemgang af budgettet.   
Alle bruger skal betale kontingent, ingen undtagelser.  
Gennemgang af undervisere. Michaels undervisning kommer til at stige 10 kr./½time 
grundet øget omkostninger. 
Mortens hold er fyldte, er der evt. ryttere som kan få nye udfordringer ved at deltage 
på Klauses hold?   
Klaus har ledige tider også som enetimer i dressur, oplysning derom på nettet.  
Der er ledige bokse. Oplysning om dette på nettet med billeder af vores forhold.   

Ad. 7 Gennemgang af personale.   
Karel sygemeldt efter ulykke.    

Ad. 8 Aktivitetsudvalget: Arbejder videre på ponygames.   
Planlægger ridelejr i 3 niveauer, trækkere, begyndere og øvede.   

Teknik: Arbejdere på at få udebaner op at stå.   
Ser på muligheder for nyt sted til opsadling af elevheste og udefrakommende heste.  

Ad 9 Der vil komme flere billeder på hjemmesiden.   
Elevheste med foto og lille historie laves.  
Der undersøges om muligheder for gæstebog.  
Links til andre, af bestyrelsen godkendte hjemmesider, kan købes.  

Ad. 10 Det pointeres at der ikke må forefindes privat undervisning i ridehuset 

 

se 
reglementet..  
Vi skal hjælpe hinanden med at feje og skovle op i elevgangen og vandspiltovet.  
Mange nye ved måske ikke hvor man skal feje og skovle hen, hjælp hinanden.   

.  

Ad. 11 Næste møde: Tirsdag den 29. april, kl. 19 hos Henriette.   
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