
Referat fra bestyrelsesmøde d. 28. september 2015 

Dagsorden: 

1.  Godkendelse af referat fra  

2.  Status på regnskab 

3.  Juniorudvalget – Efterårs skattejagt 

4.  Staldmøde 

5.  Boksstatus 

6. Støttestævne 2016 – hvem skal vi støtte 

7.  Line – barsel 

8.  Tina og fondansøgninger 

9.  Ordning af baner 

10.  Venner på Facebook og følgere på Instagram 

11.  Faskine ved indgangen til ridehuset 

12.  Spring 

13.  Eventuelt  

 

Ad. 1 

Godkendt. 

Ad 2.  

Gennemgang af regnskabet – som ser fornuftigt ud. 

Ad 3. 

Dato for skattejagt bliver 18/10-15. Sabrina og Pernille planlægger og lægger 

indbydelse op på Facebook. 

Ad 4. 

Staldmøde bliver onsdag7/10-15 kl. 19 

Indbydelse lagt på Facebook d. 30/9 og hængt i stalden 



. 

Ad 5 

Ingen ledige bokse. Der er en del forespørgsel på bokse, derfor har der været 

mange fremvisninger i stalden. 

Ad 6. 

Vi vælger at støtte Hjerteforeningen år 2016. 

Ad 7.  

Line går på barsel senest medio februar 2016, muligvis før, afhængig af hvordan 

”maven” og vinteren udvikler sig. 

Stillingsopslag på barselsvikar udarbejdet og lagt på Facebook d. 29/9-15. 

Ad 8 

Sys og Lenette har givet udtryk for at de gerne vil prøve at søge penge hos 

diverse fonde. Evt. forespørge om Tina (Corpelia) vil være med til dette. 

Maria taler med de 3 personer om det er noget de vil gøre. 

Ad 9 

M.h.t. ridehusbunden vil vi (Bjarne) prøve at harve den hver dag for at se om det 

kan hjælpe på at der ikke bliver ”pukler” og den måske ikke føles så tung/blød. 

Ad 10. 

Der er mange der følger rideklubben på Instagram. Vi talte om evt. præmie til 

den der henter følgere på Instagram – en lille rosette. Hannibal kontakter Pia, der 

leverer vores rosetter, om hun har nogle rester hun vil sælge billigt. Dem kan vi 

bruge som præmie. 

Ad 11. 

Hannibal har talt med Bjarne om det er muligt at få lavet en faskine ved 

indgangen til ridehuset. Bliver lavet i løbet af efteråret. 

Ad 12,  

Jannie har forespurgt om de må sætte en springbane op på banen langes 

ridehuset, når vejret er godt. 



Bestyrelsen siger OK til dette. 

Ad 13. 

Generalforsamling – en gang i februar 2016. uge 8? 

 

Næste møde: 

Hvad siger I til uge 45 – evt. d. 4. eller 5.??? 

 

Ref. Aase 


