
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 26.09.2018 
 

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

1. Godkendelse af referat 
Boks koster 1450 kr. 
Godkendt. 

2. Ungdomsudvalg 
Der er gang i en billedekonkurrence, hvor både voksne og børn kan indsende deres bedste 
sommerbillede.  
Det har været sjovt at følge med, når der bliver lavet take over på klubbens instragram. 
Karen og Marie overvejer at lave et kursus med Rene Hucke, som kan hjælpe i forhold til at 
præstere bedre og mindre nervøsitet. Rene arbejder med hypnose og telepati i forhold til 
rideangst. 
Det vil være en god ide med en formiddag/eftermiddag, hvor de unge kan komme til en snak om, 
hvad de kunne tænke sig, at vi laver i klubben for dem. Karen og Marie arbejder videre med en 
dato. 

3. Økonomi 
Der er brugte 20.000 ekstra til lamper, som er taget fra opsparingskontoen. 
Opsparingskonto – vi har en opsparingskonto. Vi har 45.000 kr. på denne konto. 
Der er behov for nyt springmateriale, som vi skal spare op til. Et færdigt spring koster ml. 7000 og 
10.000 kr. Måske kan vi finde nogen, som kan lave det billigere.  
Noget af overskuddet fra fx banetræning, kan sættes over på opsparingen. 
Vi drøfter, om vi skal søge nogle fonde. Vi har før snakket om det. Vi har flere ting, som vi godt 
kunne søge fondesmidler til fx spring, hegn til foldene, lille traktor, ridehusbund. 

4. Orientering fra DRF/D5 
DRF har skrevet ud, at der skal søges B-stævner. 

5. Orientering om indkomne breve 
Der er kommet mail fra DGI – Hans H sender den rundt. 

6. Review af opstaldningskontrakten 
Hvor længe må en boks være venteboks? Det står der ikke noget om i kontrakten. Man må have en 
venteboks i max. et år. Prisen for en venteboks vil være 1400 kr. i 2018 og 1450 kr. fra 2019 og 
frem, så udgiften til boksen er dækket ind. 
En boks må fremlejes i max. et år. 
På næste møde skal vi formeldt genkende opstaldingskontrakten. Peter sender den ud på mail 
inden, så vi kan læse den igennem. 

7. Staldmøde 
Det var et godt møde. Der kommer referat ud til opstalderne. 



 
Det wrap vi har pt. er ikke af særlig god kvalitet. Vi vil have en balle wrap fra anden leverandør for 
at se, om kvaliteten er god nok. 
Vi har ikke nok halm til, at opstalderne kan købe store mængder halm at køre ned på foldene. Vi vil 
også få for mange priser at holde styr på. Vil opstalderne have stråfoder ned på folderne, må de 
købe af wrappen eller selv indkøbe noget (og finde opbevaring til det). 
På mødet er der blevet henstillet til, at der skrives navn i så meget af udstyret som muligt, så det er 
nemt at kende forskel på tingene. 

8. Generalforsamling 
Karina og Hannibal er på valg til generalforsamlingen. 
Vi holder generalforsamling d. 27/2-2019 kl. 19.00. 

9. Banetræning 
Det bliver fredag d. 19/10, vi begynder kl. 16.00. Vi sætter spring op kl. 15.00. 

10. Halloween 
Hannibal går i tænkeboks om, hvornår det kan være. Marie og Karen vil gerne hjælpe med 
planlægning.  

11. Næste møde 
Bestyrelsesmøde d. 21/11 kl. 18.00 

12. Evt. 
Når vi sender mails til hinanden skal vi huske at svare, og svare alle. 
10.-12. maj er ridehuset lejet ud til Palle og Linda Thilqvist, som skal afholde kursus i art2ride. 
Tutten skal være åben under hele arrangementet. 
Der er sprunget nogle pærer i stalden – Hans H og Peter vil sørger for at få de skiftet i oktober. 

 


