
Bestyrelsesmøde torsdag d. 18. august 2016 
Deltagere: Marian Gissel Annette Andersen Rikke Thorvil Laursen Janni Porskær Krintel Lisbeth Djursaa  

Ikke til stede: Tina Rasmussen 

 

1. Bestyrelsen  
Rikke Nørulf vil gerne være suppleant, da Charlotte er rejst. Bestyrelsen blev enig om, at hænge et opslag 

op om, at vi søger en suppleant. – Henvendelse til formanden. (Vores suppleant i bestyrelsen er desværre 

flyttet, så nu søger vi en ny. Er det noget for dig? Det er ikke det store arbejd…) 

2. Ponysituationen 
Snowy er blevet aflivet, da han blev skadet af et hegn ude på folden. Lars blev også lettere skadet og skulle 

holde 1 uges pause, men er ok igen. Vi har lånt et par heste, så undervisningen har kunne hænge sammen. 

3. Økonomi 
Økonomien er i bedring. Vi har gammelt udestående på ca. 15.000, hvor ca. 4.500 kan inddrives, men de 

resterende nok må afskrives. 

4. Jessica  
Grejs Rideklub har overtaget hende. Annette synes, at der gerne må udbydes part på hende alligevel, men 

kun til en mindre rytter med begrænsninger. Der skal laves et opslag. Jessica skal ikke gå fuld undervisning. 

Hun skal skånes mest muligt. 

5. Evaluering af sommerrengøring.  
Vi blev enige om, at man fremover opkræver et depositum på 800 kr. ved tegning af partskontrakt, som 

dækker hvis man stopper på rideskolen i løbet af året, og ikke deltager i den efterfølgende 

sommerrengøring. 

6. Efterårsstævne  
Bliver afholdt d. 24. september fra kl. 9.00. Bestyrelsen godkendte propositionerne til stævnet, dog 

appellerer vi til at speedspring gemmes til julestævnet pga. den nuværende ponysituation. Dommeren 

bliver Marianne Arntoft. Janni skal skaffe 7 ærespræmier til alle 1. præmier. Der skal kun benyttes et 

mobilnummer til Mobilpay. Det skal være formandens nummer. Det blev besluttet, at kræve entre til næste 

stævne – 20,- for voksne og 10,- for børn. Fiskedam for billetten til børn og en kop gratis kaffe eller the til 

voksne. Der skal gøres opmærksom på, at dette gøres for at samle ind til en pony. 

7. Fastsættelse af næste møde  
Næste møde bliver tirsdag d. 27. september kl. 19.00. 

8. Evt.  
Der er familier som efterlyser familiemedlemskab. Det tages op på næste generalforsamling. Klubben 

prøver at skaffe penge til pony-køb via sponsorater. Der er muligheder, som skal afprøves. Janni havde en 

hel del forslag til hvordan vi kan tjene penge til klubben: skrabelodder, julekalendere m.m. 

 

 


