
 
 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde d. 26.02.2018 
 

Til stede: Marie, Karen, Peter, Hans Herman, Karina, Hannibal og Tina 
Referent: Tina 
 

1. Godkendelse af referat 

Referat fra generalforsamlingen og fra sidste møde er godkendt. 

2. Konstitution 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

Formand: Hans Herman 

Næstformand: Karina 

Kasserer: Hannibal 

Sekretær: Tina 

Menigt medlem: Peter 

Ungdomsudvalg: Marie og Karen 

Tina ændrer vores næstformand på Rideforbundet side (skal ind via go). 

Bestyrelsens ansvarsområder er fordelt på denne måde: 

Hans Herman: Kommunikation med DRF og det offentlige samt springmateriale. 

Karina: Tovholder på ungdomsudvalget. 

Hannibal: Sociale medier, boksansvarlig, indkøb til Tut og rengøring. 

Tina: Mødeindkaldelser og rangliste 

Peter: Wrap – indkøb og kvalitet, og personale. 

Marie og Karen vil bl.a. være med til at arrangere arrangementer fx for de yngre medlemmer. 

 

Karina går med i kursusudvalget. 

3. Økonomi 

Vi har drøftet økonomien – der er ikke så meget siden sidst. 

4. Orientering fra DRF/D5 

DRF afholder kursus i det nye stævnesystem d. 22/3. Som det ser ud lige nu, tænker vi ikke, at der 

er et behov for at deltage – systemet skulle være rimelig let at gå til. 

Der er møde i D5 d. 15/3, generalforsamling. Hannibal og Hans Herman deltager. 

Der er bestyrelsesmøde i Fritidssammenslutning d. 28/2 – Hannibal deltager. 

5. Orientering om indkomne breve 

Der er ikke kommet nogen breve ind. 

6. Flis 

Der er behov for, at der kommer mere flis i ridehuset. Hannibal vil spørge Bjarne, hvornår han har 

tid til at hjælpe os med at sprede flisen ud. Hannibal vil herefter bestille flis, og så lave et opslag 

om, at vi skal have hjælp til at sprede flisen ud. 

 



 
 

Vi snakker om, at det kunne være godt at anskaffe en ATV til at harve baner/ridehus. Med en ATV 

vil vi være flere, som kan harve baner/ridehus. Vi vil kigge nærmere på, om det er en løsning, vi kan 

få råd til. 

7. Solarium 

Solariet kan være svært at få til at tænde, startknappen virker ikke helt godt. Hannibal vil få firmaet 

ud og kigge på, om knappen kan laves. 

8. Staldmøde 

Der er behov for et staldmøde igen. Det bliver lørdag d. 14 april kl. 14. Vi laver punkter til mødet 

ved næste bestyrelsesmøde. 

9. Sygeafløser 

Det vil være rart at have en sygeafløser, så vi har en, der kan træde til, når vi har sygdom.  

Vi snakker om, at Line vil være et godt bud, da hun kender til stalden og rutinerne. Vi vil spørge 

Line, om hun har lyst til at komme som sygeafløser. Peter vil også gerne tage nogle vagter ind 

imellem, så hvis Line har lyst, vil det være en god kombination med Line og Peter som afløsere. 

Hannibal snakker med Line. 

10. Strøm/lys 

På onsdag d. 28/2 kommer Jesper fra Greenline og kigger på lamperne i stald og ridehus med 

henblik på, hvad vi vil kunne sparer ved at skifte pærerne. Jesper vil lave et tilbud på skift af pærer, 

og så kan vi kigge på, om det er noget vi har råd til. Hans Herman og Peter deltager i mødet. 

11. Næste møde 

Mandag d. 9. April kl. 18.30 

12. Evt. 

 


