
bestyrelsesmøde mandag den 21/3 2011 

kl. 19.00 hos Rosita 

Afbud fra Majbritt der er på arbejde. Afbud fra Anya der fik overarbejde. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

OK 

2. Godkendelse af referat. 

OK 

3. Behandles 

 

a. Opstart af undervisningen: annoncer, undervisere, åbent hus m.m. 

Onsdagshold - arbejde fra jorden, skovture, mv. - OK det prøver vi. 

Spring - vi har p.t. ingen springunderviser - Gitte har haft kontakt til flere, som ikke har kunnet. Hun har 

forsøgt at ringe til en i dag, men ikke fået svar endnu. Vi sætter annoncen i og prøver at finde en. 

Priser fastsat for undervisning – samt talt om at lave rabat, når man rider på mere end et hold.  

Voksenhold skal være pris pr. gang. Onsdagshold - evt. andel pr. rytter til underviser og andel til klub - Gitte 

regner lige på det. Det skal ikke være for dyrt, men underviseren skal have noget for det. 

Åbent hus - Gitte har spurgt underviserne, men det kan ikke nås til den  

26-27.marts, Gitte spørger dem igen og finder en dag midt i april. Så kan vi måske også få 

springunderviseren med. 

 

 

b. Ponytrækning til Skansefesten 

Majbritt har fået en henvendelse fra det nye Skansefest udvalg, der spørger om vi vil stå for noget pony 

trækning fredag eftermiddag. Fredag skal vist være en dag for børn og unge, (mens ”de gamle skal til 

revy?”) med ungdomsdiskotek om aftenen. Majbritts problem er, at hun har tradition for at skulle til revy!? 

Men hvis trækningen er tidligt kan det vel godt nås det hele!?  

Det lyder som en rigtig god ide - det siger vi ja tak til. 

 



c. Kontingent, bestyrelsesmedlemmer, undervisere og undervisningshjælpere... 

Hvis man rider stævner, skal man betale kontingent. 

  

Beretninger 

 

Formand 

Gitte har fået indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Ringsted. 

Gitte sender mails videre til bestyrelse og de respektive udvalg. 

Hun er blevet ringet op af et firma vedrørende eventuel ny hjemmeside - det lyder dyrt og vi behøver ikke 

at ændre den nu. 

 

Kasserer 

Ikke tilstede – derfor intet nyt 

 

Hjemmeside 

Vi har en flot hjemmeside :-) 

 

 

Breddeudvalg 

Tur den 7. og 8. maj, Bisnapgård elever er inviteret med, så vi håber, at der kommer både ryttere og heste 

med derfra.  

Der er ikke kommet tilmeldinger endnu. 

Der er afholdt fastelavnsringridning, der var 12 ryttere, som red i skridt, trav og galop. Skridt og trav-ryttere 

fik alle roset. 

 

 

Cafeteriaudvalg 

intet nyt 



 

Materialeudvalg 

Der er arbejdsdag d. 27/3 - der kommer annonce i avisen - så husk og mød op - store som små, så vi kan få 

klubben klar til undervisning. 

Der er lavet en liste over vores materialer/inventar, så vi er så småt ved at forberede os på flytningen. 

 

Stævneudvalg 

Der er fastlagt 2 pokalstævner og et showstævne i år. Vi har valgt ikke at ville afholde Udvidet D-stævne i år 

p.g.a. eventuel flytning. 

Undervisningsudvalg 

Undervisningen starter den 4. april. 

Der er foredrag d. 5. maj på Bisnapgård - der er lavet opslag på hjemmesiden. 

Weekend-kursus - Gitte har tilbud fra 2 - en hollænder som underviser i dressur og fra jorden "dans med 

heste" og berider som underviser i dressur. Hun arbejder videre med det - en weekend før sommer og en 

efter. 

Gitte har kontaktet en berider vedrørende springhold. Han kunne ikke undervise fast hver uge, men gerne 

vil komme en gang i mellem og give eneundervisning i spring og dressur. 

Distriktet 

Der er distriktsrådsmøde d. 22/3 vedrørende ny distriktsaftale og D-licens. 

  

5. Næste bestyrelsesmøde  

Mandag den 18. april kl. 19.00 hos Gitte. 

 

6. Eventuelt  

nyhedsbreve?  

Mailadresse på alle medlemmer, så Sharon kan sende information til alle. 

  

evt. byttedag på Bisnapgård 



Alexandra taler med Majbritt. 

På bestyrelsens vegne 

Rosita Jørgensen 

 


