
 

 

Referat, bestyrelsesmøde søndag den 15. maj 2022 

 

Tilstede var: Susanne Vennike, Signe Johansen, Conni Bork, Lenette Lundqvist og Charlotte Hannibal 

Afbud fra Tina Jeppesen (som løb Copenhagen Marathon) og Tina Graugård. 

 

1. Godkendelse af referat – godkendt uden bemærkninger 

2. Økonomi – Signe orienterede omkring økonomien. Louise har spurgt til nye grebe – der undersøges 

priser og 2 indkøbes. Louise har spurgt til arbejdsbukser, vi giver besked om at 600 kr. kan bruges 

og at der kommer kvittering på købet, 

3. Orientering fra DRF/D5 – Sanne har ikke fået noget der skal orienteres om 

4. Orientering om indkomne breve – Heller ikke her er der kommet noget. 

5. Planlagte arrangementer/aktiviteter. Vi taler kort om Ukraine-dagen, som jo var en rigtig fin succes.  

Næste arrangement er klubmesteskabet den 28 og 29 maj. Vi overvejer at slå begge dele sammen 

til en dag, da der ikke er ret mange tilmeldt i hverken spring eller dressur. Så kunne vi afholde 

dressur inde og springbanen kunne gøres klar imens. Hannibal taler med Hans Herman og Randi om 

de tænker det kan lade sige gøre.  

Flere arrangementer kunne komme på tale; Træningsscalaen, det vil blive i juli formentligt. Lenette 

har kontakt til en supergroom omkring en groomingdag, vi taler børnedyrskue i sensommer/efterår. 

I næste uge går Lenette, Bjarne og Louise i gang med at fjerne toplag af den bagerste bane. Der 

indkøbes flis til begge de 2 baner med hvidt hegn, og vi bliver enige om at der også skal flis på i 

ridehuset. Måske på 2 forskellige dage, således vi sikrer at vi ikke har en bunke flis liggende i flere 

dage. Bjarne og Dorit er på ferie i næste, næste uge, så derfor kan der ikke komme flis før efter de 

kommer hjem, da vi har brug for Bjarnes hjælp til at fordele flisen. Vi sætter dato op når vi ved 

hvornår der kommer flis i håb om at mange har lyst til at hjælpe til. 

6. Vi taler modeller for weekendvagter og Annikas gode forslag.  

7. Vi inviterer til Hygge og fællesspisning torsdag den 16. juni, med visuelt forslag på 2 modeller 

weekendvagt.  

8. Hannibal har kontakt med wrapmand. Han kommer med nyt kontrakt udlæg når han ved hvor 

meget wrappen skal stige. Det er god wrap, og der har været minimalt spild pga dårlige baller. 

Husleje-kontrakten tages en dag med Bjarne som eneste punkt!  

9. Folde til ”sommerudlejning”. Vi aftaler omslag om de pt. 4 folde som ville kunne lejes ud henover 

sommer/efterår, eller indtil de skal bruges af nye opstaldere. 

10. Næste møde, aftales efter hygge-dagen. 

Referant, Charlotte Hannibal  


