
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 26. april 2019 
 

Til stede: Karina, Marie, Pernille, Peter og Tina 
Referent: Tina 
 

1. Godkendelse af referat 

Vi skal have tjekket op nogle af rytterne fra klubmesterskabet om der er betalt kontingent. 

Annika Hansen har fået de to bokse. 

Godkendt. 

2. Ungdomsudvalget 

Der går godt med opdateringer fra de unge rytteres stævneresultater på ungdomssiden. 

Vi mangler nogle flere oplysninger omkring det kursus Rene Hocke – Pernille beder Karen sende 

nogle oplysninger til bestyrelsen og kursusudvalget. Det vil være godt, hvis det bliver hen i 

august/september. 

Marie har hørt fra flere, at de godt kunne være interesseret i et rid for dommer kursus med 

Susanne Vennike – Marie skriver til Susanne. 

3. Økonomi 

Klubmesterskabet har givet 4000 kr. i overskud. Vi snakker om priser på startgebyr – skal vi ændre 

det lidt til næste år. 

Vi har fået et tilskud på 225.000 kr. til lokaler og 22.000 kr. i aktivitetstilskud fra kommunen. 

Baneplaneren er købt og betalt. 

Vi snakker om tilbud på bunden – vi er ikke kommet videre med det tilbud. Vi er i tvivl om, hvad der 

er det rigtige at gøre. Bunden er god, når den får vand nok. Vi snakker om, at vi måske skal 

prioritere at ofre nogle penge på vandningsanlæg i første omgang og se, hvad det giver. 

Wrappen er blevet vejet ved sidste levering, og der er fortsat noget svind på wrappen. Svindet giver 

underskud på betalingen. Vi tager det op til staldmødet. 

Økonomien ser godt ud. 

4. Orientering fra DRF/D5 

Vi har ikke hørt om noget. 

Karina og Hans Herman har været til repræsentantskabsmøde, og det gik fint. DRF vil prøve at 

afskaffe 70 års reglen. 

5. Orientering om indkomne breve 

Vi har ikke hørt om noget. 

6. Stævner 

- Sponsorgaver og hjælpere 

Stenholtgård har givet tilsagn til sponsorgaver. 

Tina skrivere til Dit rideudstyr og Heidis rideudstyr. 

Tina snakker med Råhøjgård i forhold til rosetter. Vi har kigget på rosetter 

Tina og Karina laver et møde med stævneudvalget d. 6/5.  



 
- Plakat, hvem får godkendelse fra natteravnene 

Karina tager kontakt til Charlotte, formanden for natteravnene. 

Tina snakker med Casper vedr. ravne i sort. 

7. Staldmøde – skal dato meldes ud? 

Søndag d. 26/5 kl. 14.00 

Punkter: 

- Økonomi 

- Staldudvalgets funktion 

- Arbejdsdag 

- Musik i ridehuset 

8. Hvilke ting skal bestyrelsen melde ud på facebook – Kjeldmosegård, og hvilke ting skal 

staldudvalget melde ud? 

Ved opsigelser af boks og når der kommer nye i stalden, er det bestyrelsen, som melder det ud. 

9. Musikanlæg i ridehuset – der bliver forespurgt et nyt, da lyden angiveligt ikke skulle være god i 

nuværende. Der er endvidere ønske om, at anlægget står et sted, hvor det kan nås med en hest i 

hånden. 

Vi drøfter på staldmødet, hvad opstalderne godt kunne tænke sig. 

10. OK-tanken, 3 personer over 18 år i 4 timer (formiddag eller eftermiddag, der er vist nok to 

weekender) – 1000 kr, ved frugtfestivalen. Skal vi byde ind på noget? 

Det er ikke opbakning til dette lige nu. 

11. Næste møde 

Onsdag d. 12/6 kl. 16.30 

12. Evt. 

Bedre kommunikation, så alle får relevante oplysninger – er drøftet. 

 

Referat fra generalforsamlingen ligger ikke på hjemmesiden endnu – Tina lægger det op en af de 

nærmeste dage. 

 

Peter kan ikke komme ind på bookingsystemet, så han kan skifte betalingskort. Peter tager kontakt 

til Maria for at høre, om hun har koden, så vi kan komme ind og ændre nogle ting. 

 

Den revideret opstaldningskontrakt og bilaget dertil er blevet lagt på hjemmesiden. 

 

Der bliver sat en opslagstavle op bag ved solariet. 

 

Tårs vindmøllelaug låner tutten til deres generalforsamling d. 30/4. 

Hans Herman låner også tutten til sin fødselsdag 14/7. 

 


