
Referat til bestyrelsesmøde torsdag d. 06.08.20 
Deltagere: Cecilie, Jesper, Liv, Sara og Sofie. 
 

1. Gennemgang af referat fra sidst.  
Sigrid mangler stadig at indberette løn. 
Snakke med Sigrid om halvparterne og ridehuskort. Møde med Sigrid asap! Sara og Sofie evt. lørdag 
d. 8.8.20 efter instruktørmødet. 
Liv søger fonde – næste møde. 
Eilars arbejdsskema laves i næste uge. 
 

2. Økonomi.  
Elektrikeren har lavet lyset efter timeren er brændt af. Der kan ikke skaffes reservedele til 
lamperne i ridehuset, derfor går vi over til led-lys.  Vi afventer tilbud fra Filtenborg på udskiftning af 
alle lamperne (én koster 4.000 kr.). 
Vi skal holde møde med Jørgen asap. Jørgen måtte desværre melde afbud til det planlagte. 
DRF – skriv om brug af pengene fra den søgte coronapulje. 2-3 sadler. Liv og Cecilie vil gerne skrive 
artiklen.  

 
3. Fyssen.  

Camilla skal have sikkerhedssko, hvis hun bliver fastansat. 
Det skal igen præciseres, at bestyrelsen skal ind over bestyrelsen ved ansættelse af trækkere. Ved 
vikar ”ansættelser” skal stillingen slås op, så alle har en fair chance. Præcisere at fyspersonalet er 
her til tiden. Jesper og Liv snakker med Maria.  
 

4. Rideskolen.  
- Holdene samt belægning. Holdene holdes åbent den første måned og så ser vi hvordan 

belægningen er og nedlægger de der skal.  
- Liv skal lønnes 2 timer for hendes unikhold pr gang. Generel gennemgang af priserne på de nye 

hold.  
- De første 14 dage. Hvem dækker hvilke hold. Man møder ind lidt før holdet starter og kan ved 

det sidste hold gå når de er kommet godt i gang. 
Mandag - Cecilie 
Tirsdag - Sofie 
Onsdag - Jesper 
Torsdag - Sara 
Fredag -  
Lørdag -  

- Instruktørmøde d. 8. August kl. 9. Instruktørkontrakter er under udarbejdelse og gøres klar til d. 
1.9.. Instruktørhåndbogen ( indførsel af noter omkring tøj og sko ved undervisning), prøvetime 
skal betales via mp 150kr. inden timens start og vises til instruktøren. Alle prøvetimer henvises 
via Sara. Lukketillæg! Ridelejr.  

- Ridelejren. Der har været en ærgerlig hændelse mellem et par piger (der er skrevet til dem). 
Skred i aftalerne omkring hvem der havde tilsyn. Sofie vil gerne udarbejde en ridelejrmappe 
med procedure og struktur. Man afleverer tingene/lokalerne i bedre stand end man modtager 
dem. Nogle sov i rytterstuen, men det var ikke meddelt nogen steder. Banen ikke tømt, så der 
ikke kunne harves (men der betales for det). 

- Hestepasserdage.   
 



5. Arbejdsdag d. 8. August kl. 10.  
Dagen bliver aflyst, da den ikke er tilrettelagt.  
Ny dato – søndag d. 6. September kl. 10. Cecilie og Stella planlægger.  
 

6. Trec. 
Pkt. til næste møde.  
 

7. Ungeudvalg v. Cecilie.  
Cecilie mødes med dem og indhenter ideer til hvad der skal gøres. 
 

8. Medlemsmøde.  
Sofie og Liv planlægger. 
Præsentere sikkerhedsregler på mødet. 
Skovkort. 
Betale ridehuskort til tiden. 
Banke på porten inden man går ind.  
 

9. Evt.  
- Møde med Sigrid, hallerne og os omhandlende lejekontrakterne og hallerne. Gerne i 

september. Dato fastsættes på næste møde.  
- Bund på baner og haller.  
- Halplan med fys og harvetider til hjemmesiden. Cecilie asap. 
- Parasport – Selma er udtaget til parasport, men klubben skal indmeldes. Vi melder os i 

parasport! Jesper indmelder os. 
- Oprydning i den lille hal. Cecilie har ideer. 

 
 
 
Næste møde inviteres Ulf og Karsten til en snak om hallerne, matrikler osv. første pkt. til næste møde. 
Jesper indkalder Ulf og Karsten. Sofie sender bestyrelsen lejekontrakterne på lokalerne.  
Næste møde onsdag d. 2.9. Kl. 19 


