
Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 14.01.20 
 
Deltagere: Vibeke, Liv, Cecilie, Stella, Jesper og Sara 
Referent: Sara 
 

1. Gennemgang af referat fra sidst.  
• Julegaver – Wassard sørger Jesper for. 2 mangler at få julegave – der bliver sørget 

for at de får.   
• Sara laver opslag ved striglepladserne om, at de er forbeholdt rideskolen. 
• Ridehuskort. Der kan ikke sendes remindere ud.  
• Møde med Eilar – Jesper og Viber tager et opfølgningsmøde.  
• Simone har ikke fast undervisningsdag længere, men må dele med andre. 

 
2. Økonomi. 

• Jørgens honorar. 
Hæve Jørgens honorar. Jesper snakker med ham om, hvordan man kan gøre det.  

 
3. Rideskole. 

a. Information om møde med Sigrid og Sissi. Snak omkring referatet. Liv sørger for 
spand og greb til den anden ende af det store ridehus. Rideskolen skal ride i den 
ende mod løsdriften. Instruktørmøde d 2.2.20 kl 10 i rytterstuen. 

b. Nussearrangement i vinterferien for rideskoleelever. 
I beskrivelsen af rideskolen på hjemmesiden skal der under generelt og i afsnittet 
om opstart/niveauskifte tilføjes ved prøvetime. 
 

4. Fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen. 
Nedenstående er fra sidste referat.... 
Dokument med ansvarsområder sendes til bestyrelsen og fordeles på punkt til næste møde. 
Input til bl.a. leverandørliste, indkøb se tidligere mail som sendes igen – opfordring hertil.  
Jesper sender leverandørliste til Sofie. 
 

 
5. Bestyrelsen konstituerer sig. 

 
Formand  Jesper Voigts  
Næstformand  Cecilie Carlsen 
Kasser  Liv Kliving 
Sekretær  Sara Rolvung 
Menige medlemmer Stella Hansen 
   Vibeke Larsen 

 
 

6. Kommunikation i bestyrelsen.  
Snak omkring respons på mail osv.  – Sara 



Vi forpligter os til at svare på mails hurtigst muligt. Beslutning indenfor 48 timer, ellers er 
det ja. 

 
7. Nøgler.  

Jesper har rigeligt og laver en oversigt. 
 

8. Vedligehold. 
Huller i vejen – reparation af disse. Der fyldes jævnligt i. På længere sigt burde man kunne 
asfaltere. 
Lys langs den store hal – Jesper køber rør og sætter udskifter dem. 
 

9. Evt.  
• Bund lille hal 
• Medlemsmøde – pkt. Til næste møde. 
• Møde med Sigrid ang. bomvogn, porten i den lille hal – Liv og Jesper arrangerer.  
• Cecilie køber batterier til uret i den lille hal. 
• Samarbejdsmøde med fyssen. Der er kommet en kontaktperson herpå.  
• Skilt til begge haller ang. Mobilepay (klistermærke) – Liv 
• Klare retningslinjer for privatundervisning – Viber – punkt til næste møde  
• Fastelavnsarrangement søndag d. 23.2. Cecilie og Liv arrangerer samt inviterer. 
• Næste møde torsdag d. 6.2.20 kl. 19 i rytterstuen. 

 
 
 
 


