
Bestyrelsesmøde 30. maj 2011 

 

kl. 19.00 hos Majbritt 

 

Tilstede: Gitte, Rosita, Anya, Sharon og Majbritt 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Ok 

2. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

3. Behandles 

 

a. Kontrakt 

Møde med Aalborgvej. 

Vægtningen på vores hjemmeside skal vi have set på, idet at vi på vores hjemmeside fremstår som meget 

alternative. Vi skal have mere fokus på den almindelige ridning. En løsning er at alle vore undervisere skal 

skrive en god præsentation af sig selv, således at de bliver en mere ligelig fordeling på vores hjemmeside. Vi 

er en rideklub for alle og alle former for ridning. De 2 undervisere vi har er faktisk gode til at kombinere, og 

underviser egentlig også så traditionel ryttere bliver understøttet, men det fremgår ikke særligt tydeligt.  

b. Annoncer samt kontakt til medier i forb. med flytning. 

Gitte vil kontakte TV nord, meningen er at vi skal starte det nye sted 1. september. Vi starter 

undervisningen på Stokbrovej og holder afslutningsstævne, show og farvel stævne sidst i august, håber vi. 

c. Torvemarked, skal vi samle penge? Hvem kan hvornår? 

Skansefest: 8/7 Gitte, Julie, Majbritt hvis der skal være opvisning skal der flere kræfter på. 

Sharon finder ud af hvornår der er Open by Night, og vi sender en mail rundt hvor man skriver sig på de 

datoer man kan, eller kan skaffe nogle. 

 

3. Beretninger 

 



 Formand 

Vi er blevet tilbudt at være vagter ved Skansefesten, og det kan vi tjene en god skilling på. Rosita, Anya, 

Sharon og Gitte meldte sig på banen. Vigtigt at der kommer store mænd under Skansefesten, ellers kan alle 

være der nede og passe på tingene.  

 

Kasserer 

Der blev givet telegram og en pose hestebolcher til årets 2 konfirmander.  

Anya er bagefter i forhold til at sende girokort ud, men går i gang 

Hjemmeside 

Breddeudvalg 

Vi havde en rigtig hyggelig weekendtur.  

Birthe har en masse sommerskrabere vi kan sælge. 

 

Cafeteriaudvalg 

Materialeudvalg 

Den grønne vogn er væk. En optrinskasse i plastik er meget dyr, 1500,- Vi ser om der kan findes en billigere 

løsning 

 

Stævneudvalg 

Kommende stævne 

Stævnevejledning til de små ryttere, er den færdig revideret, så den kan 

udleveres inden stævnet til relevante ryttere? 

Stævnet er flyttet til den 19. juni, Rosita undersøger om vi kan få lov til at 

melde til i spring på pony som voksen. Hvordan er reglerne i forhold til  

islænder? 

 

Undervisningsudvalg 

De 2 kurser vi har udbudt, er der kun kommet en ryttertilmelding på, samt tilskuere....  



Vi kan låne en hest fra 1. juni, Gitte tager kontakt 

Der har været en sadelmager ude, hun har en sadel der koster 8500,- som passer til Filur. Den gamle las han 

har, passer ham faktisk, men kan bare næsten ikke hænge sammen.  

Vi har 2 gamle læder sadler der ligger, som Gitte prøver at sælge, måske det kan give et tilskud til en nye 

sadel. 

Gitte prøver at få Søren Hedegård ud igen. 

 

Distriktet 

 

5. Næste bestyrelsesmøde  

Tirsdag den 21. juni hos Gitte 

 

 

6. Eventuelt 

 

a. Henvendelse SIFA  

Anya tjekker den der henvendelse fra SIFA, og tager kontakt for at finde ud af hvad der kan tjenes.  

 

b. Filurs halvpart er igen til salg. 

 

Skal vi have en halvpart solgt i Kasmira? Hun snubler... Gitte skal have kiroprakter den 20. juni, vi vil gerne 

have til Kasmira også, Sharon ser om hun kan være der, så man er to personer der hører hvordan det ser 

ud. 


