
Referat 
 
Bestyrelsesmøde mandag d. 5. maj 2014 
 
Deltagere: Svend, Sara, Marie, Sofie, Lykke og Lone.  
 
1. Gennemgang af referat fra sidst.  
 
Oprensning af grøft - indhente tilbud fra Jens Laursen - Lone. Marie hører Peter Nolsøe ad.  
  
2. Post.  
 
Invitation fra drf - åben rideklub. Lørdag d. 23.08.14.  
 
Lone skriver til fodboldklubben ang. parkering ved vejen.  
 
Mail fra Carsten Larsen ang. møde i Lokalrådet. Lone beder om et referat.  
 
Gennemgang af regnskab for første kvartal. Stadig manglende udgifter.  
 
3. Projekt lille hal - tilbud m.m.  
Lone har modtaget tilbud fra np- prestigebyg. Snakker med dem om enkelte justeringer.  
 
4. Bænke til store ridehus - nyt tilbud.  
Modtaget tilbud fra np-prestigebyg på ca. 10.000 kr. Vi takker ja!! 
 
5. Arbejdsdag.  
 
Vi ændrer datoen til lørdag d. 24. Samme tid og sted. Sofie modtager tilmeldinger til smørrebrød.  
 
6. Ridelejr.  
 
De interesserede (Lykke og Liv) arrangører opsætter et budget.  
Bestyrelsen vedtager at beløbet for deltagelse i ridelejr bliver på max 1.700 kr. 5 dg.  
Opslag op inden 1. juni 2014, skal også være fremsendt til bestyrelsen.  
Ridelejr skal indeholde samvær med hesten på anden måde end i rideskoleundervisningen. Hyggeligt og for 
alle medlemmer.  
 
7. Referat fra instruktørmøde.  
 
Gennemgang af referatet.  
Marie vil gerne stå for opdatering af opslagstavlen i stalden med Info til rideskoleeleverne.  
 
8. Ny sæson 14-15 - spørgsmål til survey monkey.  
 
Sara laver Ferieplan.  
Lone laver udkast til sæsonplan.  
 
Sofie laver brugerundersøgelsen og indsamler diverse spørgsmål. 
 



9. Kaffeautomat.  
 
Lone har indhentet et tilbud på en automat med mulighed for SMS betaling. Vi stemmer næste gang vi er 
fuldtallige :-) 
 
10. FOTO til hjemmesiden.  
 
SARA 
 
11. Evt.  
 
Drf certificering. Oplæg fra Lykke samt udlevering af materiale. Alle læseren certificeringen på 
hjemmesiden. Vi kigger på den første til næste gang.  
 
Hanne havde en note om ridning ved det nyanlagte naturområde ved Rævebakken/Clemensmindevej i 
Nyråd. Sara undersøger hvor man må og ikke må ride.  
 
Hanne havde en forespørgsel ang. ridning i skoven og hvordan situationen ser ud. Lone ringer til 
stadsgartneren, da han ikke har svaret på vores mail og rykker!! 
 
Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 4. juni 2014 kl. 19:00 i rytterstuen.  
 
 
 


