
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 17.03.21 SAR 

Deltagere: Sanne, Signe, Lenette, Camilla, Dorthe (via telefon). Afbud fra Kim. 

Næste møde og planlægning af generalforsamling er udsat til efter tirsdag d. 23.03.21 

hvor der forventes yderligere afklaring i fht lempelse af restriktioner. 

Dog er det aftalt at Camilla spørger Pia Mikkelsen om hun, sammen med Sanne, vil stille op 

som suppleant til bestyrelsen.  

Endvidere er det besluttet at ”skulderklaps-pokalen” skal gå til Susanne Jørgensen for altid at 

sørge for flot oppyntning af stald og indkøb af gaver fra gavekassen i fbm fødselsdage mm. 

Lenette spørger Bjarne og Dorrit om modtager af deres fad. 

Hannibal har tilbudt at sørge for gravering af pokaler og hun og Lenette er næsten færdige 

med at købe gaver til vinderne. 

Økonomi: udsat til næste møde da Kim er syg. 

Forespørgsel om føl i stalden: Vi har fået forespørgsel om opstaldning af føl (som viser sig 

at være en plag) som ikke er færdigvaccineret i fht basis vaccine. Det er besluttet at sige ja til 

dette på betingelse af at den skal kunne trækkes/håndteres af staldvagter, at det ikke er en 

hingst og at den er i gang med vaccination. Lenette aftaler videre. 

Information internt i bestyrelsen: Dorthe har et par gange oplevet at blive kontaktet af 

medlemmer som spørger ind til en konkret problemstilling/oplysning, som hun ikke har været 

orienteret om og derfor har haft vanskeligt ved at svare på/forholde sig til. Vi aftaler at blive 

bedre til at informere hinanden om væsentlige og relevante ting – indtil videre må vi benytte 

os af messenger gruppen. 

Signe vil arrangere et par store kalendere, som vi kan bruge som årshjul så vi kan danne os 

overblik over arrangementer i løbet af året.  

Nyt fra udvalgene: sponsorudvalget har søgt flere forskellige midler og fået en del. 

Aktivitetsudvalget har netop afholdt terræntræning med Mia Hastrup – de fleste deltagere var 

meget glade og generelt var der en god stemning på dagen. Der blev ikke så solgt så meget i 

caféen, men folk var glade for at komme lidt ud. 

Aktivitetsudvalget består primært af Lenette og Signe da Susanne J har trukket sig og da Liane 

måske er på vej ud – Camilla vil gerne stå for tilmeldinger til fremtidige arrangementer. Der 

påtænkes møde snarest, hvor der forhåbentligt kan planlægges aktiviteter for foråret. 



 

 

Sanne minder om at hun gerne vil dømme et ”rid for dommer” arrangement, som ville kunne 

arrangeres snarest. Hannibal vil gerne skrive. Sanne følger endvidere op på arrangement med 

Catrine Dufour. 

Staldudvalget trænger også til et boost, da det primært også består af Signe og Lenette. Signe 

foreslår et billede af de forskellige udvalg så alle, og især nye, ved hvem de skal kontakte. I 

den forbindelse drøftes hjemmesiden endnu en gang -  det er en stor og næsten uoverskuelig 

opgave at gennemgå alt det, der ligger på den nu. Meget af det er ikke længere aktuelt, men 

der er stadig en del besøgende fra folk som søger oplysninger om fx facilitetskort, priser mm. 

Evt: der er nu kommet kasse fra Urtefarm med hestebolcher, som kan sælges i Tutten. Dorthe 

har aftalt med Hannibal at hun sætter arrangementet op. 

Camilla melder klubben til digitalt repræsentantskabsmøde 17.04.21. 

Brian (Hannibals) skal have en erkendtlighed for at have givet foldene en overhaling – forslag 

om fx ginsmagning når landet åbner igen. 

Bunden i ridehuset trænger igen til en overhaling – drøftelse omkring evt hel udskiftning af 

bunden og pleje heraf. 

Vi skal have fulgt op på skiltene i ridehuset, nogle er ikke længere aktuelle og skal pilles ned. 

Drøftelse om hvorvidt vi fremover kun skal tilbyde en størrelse, da det ser pænere og mere 

ensartet ud. 

Stemningen i stalden vurderes god, aktuelt. 

Referat – Camilla  


