
Bestyrelsesmøde 30/11 2017 
  

Tilstede: Marian, Nina, Camilla, Annette og Lene. 

Afbud: Janni 

Referent: Nina 

 

Dagsorden: 

1.      Løse ender i forhold til Julesjow 

2.      Gennemgang af referat fra sidste møde 

3.      Holdplan 

4.      Lene sekretær/ referater 

5.      Dato for næste møde 

6.      Økonomi 

7.      Evt. 

  

  

1.      Løse ender i forhold til Julesjow: 

Der er opdateret hjælpeliste som sendes til Annette, og hænges op til på lørdag. 

  

1.      Gennemgang af referat fra sidste møde: 

Søndagsridning startes op pr. 10.12.17 kl. 10 - 11.30. Dette forventes at køre til ca. 1.2.18. Herefter 
forventes det at disse elever kan blive sat ind på de ugentlige hold.   

  

2.      Holdplan: 

Det vedtages at partsspringningen flyttes fra søndag til lørdag kl. 17.00 – 18.00 privatryttere har 
derefter mulighed for at springe 18-19. Det er fortsat gældende at der skal være en voksen til 
stede ved springryttere under 18 år. 

  

3.      Lene sekretær/ referater: 

Referaterne drøftes, det drøftes endvidere, at referaterne skal sendes til formanden til godkendes, 
hvorefter det sendes til resten af bestyrelse en uge inden næste bestyrelsesmøde. 

Generelt drøftes regler og aftaler for referater således at dette er opdateret og følger de 
gældende regler. Det drøftes at opgaverne kan revurderes igen til den kommende 
generalforsamling. 

  



4.      Dato for næste møde: 

Næste møde er den 10.1.18 kl. 19-21 hvor Orla fra DGI deltager – Camilla står for forplejning. 

Almindeligt bestyrelsesmøde er den 6.2.18 kl. 19-21.30 – her skal der drøftes årshjul (Ride lejr, 
klubstævne) – Hos Lene der også står for forplejning (ellers hos Nina). 

   

5.      Økonomi: 

Økonomien drøftes, og det står pt. noget hårdt til bla. pga. dyrlægeregninger. De kommende 
kontingenter er derfor kærkomne. Der er ligeledes blevet rykket for de omdelte skraldeposer, da 
disse endnu ikke er modtaget. 

  

6.      Evt.: 

Desværre opleves det flere gange, at springholdene ikke stoppes til tiden, dette drøftes og det 
klarlægges at tidsplanen er beskrevet i Ridehal gruppen. Det aftales at bestyrelsen (Marian og 
Camilla) genopfrisker og drøfter dette med ridelærerne således at alle holdtiderne overholdes.  

 


