
VOSK 

Referat fra bestyrelsesmødet mandag d. 3.11.14 

 

Deltagere: Lykke, Sofie, Lone, Marie, Sara og Svend.  

 

1. Gennemgang af referat fra sidste møde.  

 

- Den kommende bestyrelse må følge op på sagen med kommunen og ridning i skoven. Petersgård har 

informeret os om at aftalen med kommunen er opsagt, da kommunen ikke har vedligeholdt stierne.  

- Sigrid snakkede på et tidspunkt om at etablere rideskoler rundt om foldene - den kommende bestyrelse 

kan følge op på dette.   

- Vi får et tilbud fra elektriker Ib Skovgård på permanente tavler udendørs med gravearbejde.  

 

2. Evt. post.  

 

 

 

Indsat - Referat fra instruktørmødet d. 7.10.10 kl. 19:00 i rytterstuen.  

 

Deltagere: Sigrid, Liv, Malika, Maria, Mie, Lone og Sara 

 

1. Gennemgang af holdene - status generelt.  

- Belægningen på voksenholdet og månedsholdet om lørdagen er meget lav. Mie hører dem ad om de vil 

rykke over på et børnehold - og melder tilbage til os.  

- Instruktørerne skal huske at tjekke hestenes grimer inden de lukker dem ud i løsdriften.  

- De nye instruktører skal huske at holde sig til ferieplanen.  

2. Ridning i skoven.  

Husk vi ikke må ride i skoven.  

3. Kommende rideskolestævne.  

Mie står for rideskolestævnet sammen med Sofie. Sofie bestiller rosetter.  

Alle instruktører møder ind en time før stævnets start.  

Kiosken vil Susanne gerne stå i og Malika vil også gerne være skriver.  

Marie er der hele dagen og vil gerne hjælpe.  

4. Projekt lille hal.  

Orientering om renoveringen af den lille hal.  

5. Kursus i breddeaktiviteter.  

Mathilde, Sigrid og Peter har meldt sig til.  

6. Juleafslutning d. 19.12.14 kl. 18 til risengrød og evt. juleklip eller dvd-film. Kun for rideskoleeleverne. 

Bestyrelsen står for/ køber risengrød, glögg og godteposer. Instruktørerne står for rafleleg  (gave max værdi 

20 kr.) eller juleklip. Liv sørger for julemand og køber lyskæde.  Bestyrelsen køber nogle ekstra pakker samt 

godnat-gulerødder. Bestyrelsen står for indbydelsen. Liv, Malika, Maria og Mie kommer. Husk at annoncere 

det på holdene!! 



7. Fastelavn søndag d. 15.2.15.  

Tøndeslagning for rideskoleeleverne til fods.  

Tøndeslagning for opstaldere med heste og udklædt. 

Bedste udklædte ekvipage og udklædning.  

8. Var det aktuelt med endnu et opsadlingskursus? 

Ikke aktuelt.  

9. Eventuelt.  

- Generalforsamling d. 13.11.14, der mangler kandidater, da der træder 4 ud af bestyrelsen.  

- Trådløs printer - den nuværende printer fungerer ikke.  

- Instruktørerne skal huske at tjekke gjordene, da flere af ponyerne har problemer.  

- Rensning af hestenes hove!! 

- Husk at op-og afsadling er en del af undervisningen.  

- Fredagsholdet har problemer når de skal springe med at nå det hele indenfor en time. De får god for at 

sadle op til ridetimens start, så de dér kan sætte spring op.  

- Forslag om indkøb af hesteskellet til brug i undervisningen. Liv vil gerne skaffe det!! Hun går videre med 

det.  

- Et tirsdagshold vil gerne spise aftensmad i rytterstuen efter deres ridetime - ok :-) 

- Fælles skab til longer osv. til rideskole brug. Liv fikser hængelåse til skabe i begge ridehuse.  

 

 

 

3. Nyt fra stævneudvalget.  

 

Nogle medlemmer vil gerne male de gamle springbomme. Der kan købes maling for ca. 500 kr.  

Stævne d. 29-30.11.14.  

 

4. Indlæg fra Line Cramer vedr. ridehuskort følger hest istedet for rytter.  

 

Vi vil gerne have styr på hvem der benytter ridehuset og holder derfor fast i, at ridehuskortet følger 

rytteren.  

 

5. Status lille hal.  

 

Håndværkerne går i gang om ca. 14 dage.  

 

6. Gennemgang og underskrift af regnskab. 

 

Regnskabet gennemgået og underskrevet.  

 

 

7. Generalforsamling torsdag d. 13.11.14 

 

Kage, kaffe, mælk, sodavand og krus - Sara køber.  



Vi mødes 15 min. før.  

 

8. Evt.  

 

- Kosten til fejemaskinen trænger til en gang renovering. Vi beder Sigrid om en pris - Lone snakker med 

hende. 


