
Bestyrelsesmøde rsdag 5. marts 2019

Til stede: S g, Anne Marie, Dorthe, Amalie, Lisa, Helene, Maria, Leif, Katrine (referent)

Mødet starter med at bestyrelsen takker S g for hans arbejde som formand gennem de sidste 4 
år. Han får en gave (en lille træhest) og takker. 

Bestyrelsen kons tuerer sig:
Formand: Maria
Næs ormand: Helene
Kasserer: Dorthe
Sekretærer: Anne Marie og Katrine
Rideskoleansvarlig: Helene
Suppleanter: Leif, Amalie og Lisa

Dagsorden: 
1. Overlevering af formandspost
2. Banekørsel
3. Udvalg generelt
4. Undervisningsudvalg
5. Dagskort
6. Undervisere og ansøgninger
7. Mere springmateriel/fyld
8. Rideskolenyt
9. Evt.

Ad 1) Overlevering af formandspost
S g opre er Maria og Amalie som brugere på hjemmesiden. Der skal udleveres nøgler og desuden
bes lles flere nøgler. Maria sæ es ind i koder og andet.

Ad 2) Banekørsel
Der skal udfærdiges et s llingsopslag, der vil komme på hjemmesiden snarest.
Det er meaflønnet med ca. 30 mer om måneden. 
Anne Marie og Maria skriver opslaget.



Ad 3) Udvalg generelt
Der er følgende udvalg:
Køkkenudvalg: Dorthe, Bente, Me e og Helene
Ak vitetsudvalg: Jane, Dorthe og Ane e
Stævneudvalg: Amalie Chr., Marie, S nna, Katrine (Amagerudvalgsrepræsentant)Caroline, Hannah
Undervisningsudvalg: Anna, Trine, Anne Marie, Maria, Isabel

Stævneudvalget melder lbage inden næste bestyrelsesmøde, hvad angår næste stævne og andet 
vedrørende udvalgets arbejde vil blive behandlet.

 
Ad 4) Undervisningsudvalg
De e udvalg mødes snarest og ops ller rammer, formål og beføjelser, som så sendes l 
bestyrelsen, der vil tage ønsker og resultat af spørgeskema op på næstkommende møde. 

Ad 5) Dagskort
Som vedtaget på generalforsamlingen er prisen på dagskort nu sat l 50 kr.
Alle udefrakommende skal indløse dagskort l undervisning med Dennis Holst, som begyndende 
fra mandag d. 11/3 er fast lkny et klubben som underviser.

Ad 6) Undervisere og ansøgninger
Der er pt. 2 ansøgninger vedrørende undervisning. Det er Be e og Anna, der begge ønsker en fast 
ugedag. 
På mødet i undervisningsudvalget vil disse ansøgninger samt resultatet af 
spørgeskemaundersøgelsen fra FB blive behandlet. Derudover skal det beslu es om andre 
undervisere skal ”prøves”.

Ad 7) Mere springfyld
Det beslu es at der undersøges muligheden for indkøb af flere gummidyr, gerne brugte. Katrine 
går videre med det. Anne Marie kigger i Herning e er lbud på ops gningsskammel og minigrebe.

Ad 8) Rideskolenyt
Caroline vil gerne indkøbe to ponypuder for at afprøve dem på rideskolens mere tøndeformede 
ponyer. Det godkendes.

Der er åbent hus på rideskolen d 7/4, hvor der vil være opvisning af forskellig karakter. Maria går 
videre med ponygames. 

Ad 9) Evt.
Udendørs dommertårn. Det er muligt at ansøge DFI om midler l et dommertårn. Dorthe, Katrine 
og Maria arbejder på at få en ansøgning afsted inden 1/4.
Det lstræbes at referaterne kommer hur gt på hjemmeside og FB.

Næste møde: 17/4


