
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20.01.2018 
 

Til stede: Karina, Sabrina, Rikke, Hans Herman, Hannibal og Tina 
Referent: Tina 

 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt  

2. Økonomi – regnskab 

Vi har gennemgået regnskabet. Der er et underskud på 46.000 kr., det skyldes nogle tunge poster, 

der har været i 2017. Der har ikke været underskud i flere år, så vi er ikke bekymret for regnskabet, 

som ellers ser fint ud. Vi bliver enige om, at Hannibal finder ud af, hvornår vi sidst har haft 

underskud, så dette kan fremlægges sammen med regnskabet til generelforsamlingen.  

Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen. Regnskabet vil blive gennemgået med vores revisorer 

inden generelforsamlingen. 

3. Orientering fra DRF/D5 

Rideforbundet har pålagt klubberne, at de bliver trukket 10 kr pr starter til stævner. Dette er 

kommet i forbindelse med ændring af det kontigent, som Rideforbundet opkræver klubberne samt 

indførsel af d-licens. I først omgang sætter vi ikke prisen på indskudet op. Vi ser tiden om, og ser 

hvordan det kommer til at se ud. 

Der er repræsentantskabsmøde i DRF d. 21. april. Hans Herman og Karina deltager. 

Stævnesystemet overgår til Equipe. 

4. Orientering om indkomne breve 

Der er kommet en mail fra kommunen omkring fundraising. Der er møde 1. februar, hvor man kan 

få hjælp til at søge fonds midler.  

5. Vingummi spring 

Vi har drøftet dette, og vi er enige om, at det skal holdes som træningsstævne, så vi ikke udelukker 

nogle af de små ryttere. Hannibal og Hans Herman finder en dato for en træningsdag. 

6. Spring – forespørgsel fra Mathilde 

Vi er blevet spurgt, om Sandra Enemark må komme ind og undervise. Sandra kan kun mandag og 

torsdag. Det vil være ca. en gang om måneden. Mandag og torsdag passer ikke særlig godt ind i 

indendørs sæsonen, da ridehuset skal lukkes - mandag har vi wellness. Vi vil prøve at foreslå 

Mathilde, at hun kan prøve og komme og ride hos Emma, der også kommer og underviser, for at se 

om det kunne være noget. Emma kommer også ca. en lørdag om måneden. 

7. Skulderklappokalen 

Vi har drøftet kandidater til denne. 

8. Generalforsamling 

Hannibal bestiller sandwich og kage. 

Der er inviteret til kl 19.00, så vi mødes 17.30 og gør klar. 

9. Nyt vedr. medlem i stedet for Rikke 



 
Vi har fået et par henvendelse fra nogen, som er interesseret i at træde i bestyrelsen. 

10. Fastelavn 

Vi har talt om at slå fastelavn og vingummispring sammen. Hannibal og Hans Herman finder en 

dato.  

11. Opskrift på, hvordan resultater til ranglisten indberettes 

Den lægges på hjemmesiden og på vores facebooksider. 

12. Næste møde 

13. Evt. 

Der må ikke køres mellem ridehuset og udeboksene. Denne vej er kun til at gå igennem med 

hestene, da hestene ikke må gå den anden vej rundt. Hvis der køres igennem ml. ridehuset og 

udeboksene kan der sprøjte sten op på ridehuset, hvilket kan forskrække hestene i riehuset. Vi får 

lavet et skilt, så det er tydeligt for alle, at der ikke må køres igennem der. 

 

Vi har fået en hjertestarter, som vi får hængt op i ridehuset. 

 

Emma begynder at komme og undervise fast en gang om måneden, vil vi kigge på at få indkøbt 

nogle bløde bomme. 

 

Næste gang vi holder staldmøde skal vi gøre opmærksom på, at wrappen skal vejes af. 

 

Charlotte Kozeluh har sagt, at hun gerne vil hjælpe med at tage staldvagter, hvis der mangler hjælp 

til at tage dem. Vi tager op på et staldmøde, hvad folk siger til det. 

 

 
 


