
Referat til VOSK-bestyrelsesmøde d. 18.06.2020 

Deltagere: Liv, Sofie, Stella, Cecilie, Jesper, Sara og Vibeke. 

 

1. Gennemgang af referat fra sidst. 

Gennemgået. 

 

2. Økonomi. 

• Jørgen søger stadig kompensation fra corona-tiden, Sigrid mangler dog stadig at indberette lidt.  

• Der er søgt tilskud til sadler gennem DRF. 

• Vi skal investere i støvbindende middel til banerne, både udendørs og indendørs.  

• Vi holder økonomimøde med Jørgen (Sara, Sofie, Jesper og Liv). Liv arrangerer. Herunder snak 

om afregning af vand taget fra ridehallen. 

 

3. Fyssen. 

• Fyssen er næsten startet helt op igen. Der er genansat to til (Christina og Linette). Dorte er gået 

ned i tid, så Anja er ansat i det resterende af hendes tid.  

• Der er lavet nye kontrakter til trækkerne i fyssen. Kontrakterne underskrives nu. 

• Vi skyder mus-samtalerne til den nye sæson. 

 

4. Rideskolen 

• Sæsonplan 20/21 (instruktørerne er fordelt). 

• Indkøb til instruktørerne. Aftale om eget materiale i eget låste skab, som man selv erstatter. Liv 

undersøger med Jørgen og indkøber. 

• Hold v/ Liv. Søge fonde til sponsorering af undervisning til udsatte børn og unge. Liv og Sofie 

arbejder videre med det. 

• Det virker som om halvpartsordningen fra sidste år kører videre næste sæson, selvom vi har 

opfordret til at køre tilbage til den gamle model (kombinationshold). Sara og Sofie ser efter en 

ældre hestekontrakt. 

• Løn instruktørerne (internt).  

• Medhjælperstab fra næste sæson. Sofie laver opslag til stalden. 

• Beskrivelser af holdene samt rettelser til hjemmesiden. Liv laver beskrivelse til mixhold og 

unikhold og sender det til Stella snarest. 



5. Ridelejren. 

• Der er fyldt op og venteliste. 

• Der soves i et stort telt. 

 

6. Trec v/ Liv. 

• Der er lavet aftale med Møn rideklub og VIMR om en trec-dag. Der arbejdes videre på det og 

findes en dato. 

 

7. Ungeudvalget v/ Cecilie. 

• Cecilie har samlet ungeudvalget. Der er sat fokus på, at man er et godt forbillede.  

• Sofie vil gerne lave kvadrille med dem.  

• Liv vil gerne introducere dem for trec.  

• Loppemarked. 

 

8. Servicekontrakt – Eilar  

• Sofie og Jesper laver et udspecificeret arbejdsskema. 

 

9. Medlemsmøde. 

• Søndag d. 30.08. Kl 10 

o Opfordring til medlemmerne om at betale ridehuskort til tiden.  

o Banke på porten inden man går ind. 

o Ridning i skoven.  

o Sikkerhed i omgang med heste.  

o Trækning med tov og hjelm.  

 

10. Arbejdsdag ved sæsonstart. 

• Dato 08.08.20 Kl 10.  

• Arbejdsopgaver.  Stella og Cecilie er tovholdere. 

 

11. Evt. 

• Børn og ridehjelm. Alle under 18 år skal bære ridehjelm i omgang med hestene.  Al håndtering 

af hest skal ske med træktov. Skriv sættes på hjemmesiden. Liv og Sofie. 



• Skovkort. Der er taget kontakt til Anne-Sofie, men desværre har det ingen respons været. Sara 

forsøger igen. 

• Jesper tager kontakt til en elektriker, så ridehusets lys virker igen. Stikket ved banen skal også 

tjekkes.  

 

Næste møde er d. 06.08.2020 i rytterstuen.  


