
 

 

 

 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde den 19. februar 2019 kl. 19.00. 
 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidst. 

2. Valg af ordstyrer. 

3. Info fra Maria og Anja.  

4. Info fra Hesteudvalget. 

5. Info fra Sponsorudvalget. 

6. Info fra Stævneudvalget. 

7. Økonomi. 

8. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

9. Eventuelt. 

 

 

 

Annemette og Carsten er fraværende. 

 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat fra sidst. 

Referatet er godkendt, Lars har det med til underskrivelse. 

 

2. Valg af ordstyrer. 

Maria. 

 

3. Info fra Maria og Anja.  

- Carsten trækker sig fra bestyrelsen pga. personlige årsager. Gave til ham, vi køber en kurv 

til ham og en blomst til Gitte. Allan træder ind i bestyrelsen som næstformand. 

- Afholdt 10-års jubilæum for Anja. En god aften med en del fremmødte. 

- Gennemgang af ordensregler, ift. åbningstider, løse heste i hallen, parkering af cykler osv. 

(rettelse på hjemmesiden). 

- Folddag, vi skal afholde folddag en weekend i løbet af foråret. 

- Islænderne kommer engang i foråret, Bent Ole snakker med Dorte og Jesper efter 

generalforsamlingen.  

 

4. Info fra Hesteudvalget. 

Vi har ønske om at købe en hest mere til elevskolen. Der er økonomi til det. 

Der er stor efterspørgsel på miniput ridning, vi opretter et ekstra miniputhold om fredagen med 

opstart senest 1. april. Amalie er informeret. 

Der afholdes møde snarest muligt en søndag eftermiddag. Også møde for partsryttere og deres 

forældre, så alle kender reglerne for vores elevponyer. 

Der er indkøbt ny sadel til Romeo. 

 

5. Info fra Sponsorudvalget. 

Bent Ole sætter skiltet fra NRGI op i ridehallen. 

 

 



6. Info fra Stævneudvalget. 

Intet nyt. 

 

7. Økonomi. 

Økonomien blev gennemgået af Helle M. 

Allan gennemgår en opsplitning af regnskabet. 

 

8. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

d. 9/4- 2019 kl. 19. 

 

9. Eventuelt. 

- Ny dato til generalforsamling, det bliver d. 20/3 kl. 20.15. 

- Fastsættelse af datoer til arbejdsdag, ridelejr, Sankt Hans osv. 

Arbejdsdag forår - lørdag d. 11. maj 2019, kl. 12.30 

Sankt Hans d. 23 juni 2019 kl. 18. 

Ridelejr og påskeridelejr: Maria snakker med Amalie. 

Arbejdsdag og sommerfest - lørdag d. 31. august 2019 kl. 12.30. 

 

Helle B sørger kage til generalforsamlingen, Bent Ole køber sodavand. 

Helle M medbringer regnskabet. 

Allan og Tommy tager kaffe med. 

Lars medbringer stemmesedler og kuglepenne. 

Maria køber kurve til Tommy og Carsten 

 

Maria kontakter Vejle Specialfoder og siger, vi vil have foderet leveret indenfor. Der er bøvl 

med, at det bliver leveret ved møddingen. 

 

Bent Ole har lavet vandingsanlægget, han har selv indkøbt nye dysere, som så skal skiftes. Han 

har hentet tilbud hjem for leje af lift. 

 

Bent Ole undersøger muligheden for indkøb af mere stabilgrus til foldene. 

 

Den røde traktor har været i stykker igen, Bent Ole har lavet den. 

 

Til sommer bliver det ene badeværelse lukket og renoveret. 

 

 

 


