
Bestyrelsesmøde torsdag d. 14/4-16 
Deltagere: Marian Gissel Annette Andersen Rikke Thorvil Laursen Charlotte Kidde Lisbeth Djursaa  

Afbud: Tina Rasmussen 

 

Dette var det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og bestyrelsen har konstitueret sig således: 

Formand – Marian Gissel 

Næstformand – Rikke Thorvil Laursen 

Sekretær – Lisbeth Djursaa 

Bogholder – Jannie Porskær Krintel 

Menigt medlem – Tina Rasmussen 

Suppleant: Charlotte Kidde 

Marian gjorde opmærksom på, at man som bestyrelsesmedlem har tavshedspligt. 

Til næste møde underskrives Tavshedserklæring. (Marian) 

Bestyrelsen blev præsenteret for den nye ridelærer Sarah Nielsen, som havde haft sine første 

undervisningstimer sammen med Ditte. Sarah er 25 år og bor i Horsens. Sarah har stor erfaring med 

undervisning og har netop afsluttet 6 år som elevansvarlig på Skanderborg Ridecenter, hvor hun stod for 

hele elevskolen, træningsstævner, planlægning af hold, ridelejre m.m. Derudover har hun været ansat som 

rytter hos Cassøe Horses og som rideskoleleder i Norge. Hun har redet PSG i dressur og redet en del heste 

op. Hun har også selv heste. 

Vedtægter om banken og økonomi: Af hensyn til nye krav fra bankens side, skal der fremadrettet to til at 

godkende betalinger i banken. Det bliver Jannie og Lisbeth, der varetager dette. 

Ponysituationen: Pony-antallet er ok pt., til det antal elever der er. Prisstigning: Prisen pr. 

undervisningstime skal stige med kr. 5. Det skal varsles d. 1/5-16 og træde i kraft pr. 1/8-16. 

Forårsstævne: Alle var enige om, at det netop afholde forårsstævne var en stor succes. Det var super godt 

med det nye lydanlæg, så alle ryttere bl.a. kunne høre, når de blev kaldt ind. Sofie kontakter Ugeavisen for 

at få omtale af stævnet. Marian følger op på det. 

Ridelærer: Tidligere har der ikke være særlig god kommunikation til ridelærerne, så der blev foreslået, at 

der ca. hver 4-6 uge blev afholdt et møde med ridelærerne og 2 bestyrelsesmedlemmer. Det 1. møde bliver 

indkaldt til d. 21. april kl. 19.15 og det bliver Annette og Marian som deltager. Jannie vil sørge for at 

opdatere undervisningsmappen, så den bliver mere overskuelig, og deltage på mødet, hvis der er 

ændringer i undervisningsmappen. 

Hjemmeside: Villy vil fortsat gerne vedligeholde hjemmesiden, så al information som skal lægges på, skal 

sendes til ham. Fonde: Villy vil når klubben har indhentet et tilbud på springmaterialer, ansøge fonde om 

tilskud. 



Ponyforsikring: Vi har pt. Ingen ponyforsikring selvom det er obligatorisk. Bestyrelsen var enige om, at det 

skal vi have, så Jannie undersøger priser. Der følges op på hvilke forsikringer klubben har og bør have, 

herunder ansvarsforsikring (bestyrelse og heste), og til hvilke priser. (Jannie) 

Oprydning: Der skal ryddes op i sadel- og i kasserummet + på loftet d. 22. maj kl. 10. Partspigerne indkaldes 

så de kan deltage. Diverse: 

Ridelejr er planlagt til d. 3.-5. juni. Annette har en god idé til en aktivitet. 

Sommerrengøringsdag er planlagt til d. 25. juni. 

Rygning forbudt-skilte skal hænges op. Kommunen kræver at der er rygning forbudt for at udbetale støtte. 

Charlotte kontakter Teknisk Forvaltning for at høre om de har cykelstativer, vi evt. kan købe billigt. 

Ejercertifikaterne lægges samlet et sted. (Marian/Pia/Emma) følger op. 

Dette punkt fremgår ikke af referatet, da det er fortroligt: 

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag d. 9. juni kl. 19.00 i festlokalet. Marian laver dagsorden senest 2 

dage før 

 


