
Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 31. marts 2014 
 
Deltagere: Lykke, Sofie, Svend, Lone og Sara.  
 
1. Referat fra sidst.  
 
Lykke - drf certificering.  
 
2. Evt. post. 
Mail fra Anne- Marie Biskopstø ang. ridehuskort. Se under evt. 
 
Mail fra klubmodul med info om billetsystem.  
 
3. Generalforsamling/projekt lille ridehal.  
Lone har deltaget i generalforsamling i hallerne. Der skal indkøbes en ny traktor.  
Der blev snakket om den lille hal. Dette blev vel modtaget. Lone går i gang med at indhente tilbud. 
 
4. Referat fra møde med Marianne.  
Marianne ønsker at sige op. Vil gerne lave kontrakt med Sigrid, vores tilbud er, at så skal der betales leje af 
hallen pr. dag på 350 kr. (3 dage om ugen). Ønsker dog helst at sælge sit ydernummer.  
 
5. Bænke til hallen - opdatering.  
Vi venter på tilbud.  
 
6. Arbejdsdag.  
Campingvognen skal til ophugger (køres - så er prisen 750 kr. plus moms).  
Maling af det hvide hegn samt reperation. Evt. også dressurhegnet.  
Søndag d. 25. maj kl. 9-14 - Sofie, Svend, Sara, Lone og evt. Lykke.  
Vi indkøber smørrebrød til frokost.  
Peter og Bo sættes til at indkøbe brædder til hegnet - søm, skruer osv.  
Maling, pensler osv. evt. Peter og Bo samt Sofie.  
 
7. Ridelejr.  
Udsættes til næste møde.  
 
8. Udendørs ridebane - spring/dressur bytter plads.  
Blot til Info.  
Sofie sætter dressurhegnet op.  
 
9. Skovkort/ridesti rundt om foldene.  
Forslag fra Sigrid om ridesti rundt om foldene.  
Vi vente på pris fra hende.  
 
10. Lukketider på ridehuse og baner.  
Sofie kontakter Filtenborg ang. lyset på udendørsbanen.  
Lone tjekker op på info. omkring lukketiderne.  
  
11. Ny sæson (2014/2015) 
Instruktørmøde Lone og Sara.  
Opsadlingskursus lige i starten af sæsonen.  



Tilmelding til hold - medlemsfordel med tilmelding 14 dage før.  
Opsadlingsprøve i slutningen af sæsonen. Evt. med survey monkey. Vi medbringer 2 spørgsmål hver til 
næste møde. Spørgsmålene skal bl.a. omhandle opstarten i stalden.  
 
12. Kaffeautomat.  
Vi tager det op igen når der findes andre muligheder for betaling, evt. via mobil.  
 
13. FOTO af bestyrelsen til hjemmesiden.  
 
Sara og Lykke mangler!! 
 
14. Evt.  
 
- Dysserne til vandingsanlægget drypper enkelte steder. Lone snakker med Nyråd VVS.  
- Lone snakker med Sigrid ang. oprensning af grøften ved den store ridebane.  
- Karen er ikke længere suppleant for bestyrelsen.  
- Sigrid og Liv ønsker sig en poseløs støvsuger. Vi køber en støvsuger.  
- Ridehuskort - vi fortsætter med at man skal have sit "kort" på sig når man rider.  Der skrives på 
hjemmesiden, at man uden ridehuskort opkræves et administrationsgebyr på 100 kr. 
- Sofie vil gerne lave "kiosk" når der er springning - ok. 
- Sara indkøber ringridningsudstyr.  
- Josefine vil gerne lave sandwich til næste stævne.  
 
Næste møde mandag d. 5. maj 2014 kl. 19:00 i rytterstuen.  
 


