
Referat af bestyrelsesmøde den 9. august 2011 

Rettelser til referatet foretaget  

Rosita ville gerne have tilføjet at hun havde inviteret Birthe, da det ikke kunne lykkes at flytte mødet og 

Sharon ikke kunne deltage. 

Majbritt vil så gerne have tilføjet at vi forsøgte at flytte mødet 2 gange, men da det ikke lykkedes holdt vi 

fast i den dato der var aftalt. 

kl. 19.00 i rytterskuret!! 

Da jeg jo er til ridning med min søn om mandagen, kan vi holde møde efter timen klokken 19, og herefter 

kan jeg så ride hesten hjem. 

Deltagere; Rosita, Majbritt, Gitte, Anya samt medlem Birthe Johansen inviteret af Rosita. 

 

1. Godkendelse af dagsorden.  

Bestyrelsen bliver enig om at udskyde behandlingen af pkt. 3.a. til Sharons hjemkomst. Mødet foreslås til 

onsdag d. 17. august kl. 19 hos Majbritt. Sharon er kontaktet via telefon og kan godt. 

 

2. Godkendelse af referat. 

Godkendt. 

3. Behandles 

a. Hvad gør vi nu lille duu...UDSKUDT til 17/8 

  

b. Stævne snart... 

Propositioner klar, seneste tilmelding 21/8. Programmet indeholder også alternative konkurrencer og 

afsluttes med grill hygge om aftenen. Arrangementet er ikke et afskedsstævne, men fortsat et show 

stævne. 

 

c. Jagten 

Indbydelse ikke udsendt endnu, men udsendes snarest til alle klubberne. Jagten er planlagt til 24/9. 

Weekenden før skal der bruges hjælpere til opsætning af spring – Sharon må gerne sætte dette på forsiden 

af hjemmesiden, kontakt til Majbritt herom. Gitte sørger for ophængning i Ulsted og V. Hassing klubberne. 

Birthe Johansen kontakter sponsorer. 



Cafeteria udvalget sørger for forplejning. 

Majbritt forslår, at jagten indledes med et glas sodavand til børnene og en Jägermeister til de voksne samt 

evt. afspilning af ”salut”.Det er vedtaget. 

Der mangler bag/mellem og for mastere til grupperne, alle undersøger mulighederne for hjælpere hertil til 

næste møde. 

 

4. Beretninger  

 

Formand 

Intet udover pkt. 3.a. 

Kasserer 

Vi tjente 6.050 kr. fra Amatør Scenen samt en del fra Open By Night og Torvedage, har ikke talt sammen 

herpå endnu. 

Hjemmeside – Sharon er på ferie. 

Breddeudvalg 

Løvfaldstur planlagt til 11/9 men kun under forudsætning af at der ikke samtidigt afholdes indvielse af nyt 

lejemål. 

Cafeteriaudvalg – intet nyt. 

Materialeudvalg – Sharon på ferie. 

Stævneudvalg – show stævne. 

Undervisningsudvalg 

Berideren får besked om at vi ikke har en kontrakt endnu, så vi er nok ikke klar til opstart 1/9, men vil 

anmode om afholdelse af et weekend kursus med ham – Gitte giver Morten besked. 

Undervisningsprogram opslås denne uge lokalt, når undervisningsudvalget har fastlagt det endeligt. Rosita 

kontakter Lise for at få bekræftet om hun vil opstarte herude om onsdagen. Alternativt Karina. 

Distriktet – intet nyt. 

 

 

5. Næste bestyrelsesmøde  



Aftalt til onsdag d. 17/8 kl. 19 hos Majbritt med behandling af pkt. 3.a. specifikt med henblik at klargøre 

bestyrelsen til at afholde møde med Aalborgvej/Rikke som opfølgning på mødet hvor kun Gitte, Anya og 

Alexandra deltog. 

 

6. Eventuelt  

a. Kashmira mangler stadig undersøgelse – Gitte forsøger at nå dette i sin ferie. 

b. Kilmira går med i undervisningen. 

c. Hestene er lukket på den anden græsfold, Birthe og Anne lukker dem lidt frem og tilbage når Rex bliver 

for rund om hofterne... alle hestene er i fin foderstand. 

 

Venlige hilsener fra Majbritt 


