
Referat til bestyrelsesmødet torsdag d. 2.4.2020 kl. 15:30 i rytterstuen.  
 

1. Gennemgang af referat fra sidst. 
• Ang. Møde med fyssen. Der holdes først møde med Maria og Sigrid efter opstart.  
• Møde med Maria og Sigrid (mødet kunne efterfølgende fortsætte med Sigrid med 

punkterne der ikke vedkommer fyssen) – pkt. til mødet, vogn i ridehuset, hestene, udstyret, 
oprettelse af handicaphold og omkostninger omk. dette, ansættelse af ekstra trækkere i 
fyssen, snak om procedurer for ansættelser i fyssen, mussamtaler med trækkerne i fyssen 
(evt. med Jesper og Vibeke), snak omkring halvpartsaftaler. 
 
 

2. Hvad gør vi i forhold til nuværende situation? Plan for opstart? 
Vi ser situationen an (efter 16. april) og samles inden første maj. Sara indkalder i slutningen af april. 
 

3. Fysioterapien.  
3 trækkere er fyret. En medarbejder i fyssen er gået ned på en time fremadrettet.  
 

4. Økonomi. 
Ridehuskort – gennemgang af betalere og gratister, både hvad angår medlemskab og ridehuskort. 
Skriv til medlemmerne ang. Opfordring til at betale ridehuskort til d. 1. i mdr. ved fornyelses af alle 
former for kort.  
Jesper hører Jørgen om der er andre måder at oprette ridehuskort i klubmodul, så de kan fornyes 
automatisk.  
 

5. Rideskolen. 
• Ny sæson. 
• Instruktører. 
• Hold. 

Hvilke instruktører, ønsker om dage og typer af hold. Sara sender indbydelse ud til instruktørerne. 
Sara indkalder instruktørerne til møde.  

 
6. Arbejdsdag. 

Afholdes inden opstart i august. 
Ophængning af sæbedispensere. Indkøb af holdere til papirsholdere. Liv beder Sigrid om at købe 
det ind. 
Eilar kan evt. lave de ting vi har der skal laves. Jesper snakker med ham.  
 

7. Ungeudvalg. 
Cecilie kontakter de medlemmer der skal være med og præsenterer dem for hendes ideer. 
 

8. Ridelejr. 
Vi udbyder ridelejren i uge 29. Hvis det aflyses, tilbagebetales pengene. Cecilie kontakter som det 
første Jørgen, så han kan oprette en event. Cecilie laver en teaser til hjemmesiden. Det tekstunge 
skriv sendes ud via klubmodul og Facebook. Pkt. til næste møde. 
 

9. Tilbud på lukket skur. 
Næste møde. 
 

10. Medlemsaften. 



Pkt. til næste møde. 
Opfordring til medlemmerne om at betale ridehuskort til tiden.  
Banke på porten inden man går ind. 
Ridning i skoven.  
Fastsættelse af dato i august. 
 

11. Skovkort. 
Arbejdet er udsat indtil Corona-restriktionerne er reducerede. 
 

12. Overnatning og aftaler. 
Jesper finder dokumenter frem til næste møde. 
 

13. Evt.  
• Efter ridning ved skovhytten i Vintersbølleskoven. Stella/Cecilie laver opslag til 

hjemmesiden med opfordring til medlemmerne om, at følge skiltningen ved hytten. Samt 
generelle retningslinjer for ridning i det fri. 

• Opslag på Facebook ang. Fremmødet på VOSK under denne krise. Kun den der skal ride 
eller med kun én forældre. Jesper laver opslaget. 

 
Næste møde torsdag d. 23.4 kl. 17 i rytterstuen. 


