
 Referat af bestyrelsesmøde den  15. september 2011 
 kl. 19.00 hos Rosita 

 

Deltagere: 
 
Rosita – Sharon – Julie – Richard – Birthe – Åge – Mette, inviteret Rikke og 
John 
 
1. Godkendelse af dagsorden – ingen dagsorden, da mødet fandt sted 
dagen efter den ekstraordinære generalforsamling. 
  
 
2. Godkendelse af referat – der var ingen referat at godkende.  
 
  
3. Behandles 
 

a. kontrakten – gennemgås og rettes til med det manglende – og også 
for de nye bestyrelses medlemmer, der ikke har haft kendskab til 
aftaler. Endelig godkendelse hos kommune, derefter forhåbentlig 
flytning hurtigst muligt.  
 

b. Nye undervisere – elever kontaktes, da der fra mandag vil være nye 
undervisere. 
 

c. Indvielses aktiviteter planlægges, forhåbentlig indvielse den 1. 
oktober 2011. 
 

d. Rideklubben har fået tilbudt ny hest – og beslutningen er at det vil vi 
ikke lige nu. 
 

e. Filurs tidligere ejer ønsker at købe ham tilbage, hvis rideklubben 
ønsker at sælge ham. Det ønsker vi ikke nu – men husker på det, hvis 
dette skulle blive aktuelt. 
 

f. Bestyrelsen har konstutieret sig – Formand: Julie Christensen, 
Næstformand: Birthe Johansen – Kasserer: Rosita Jørgensen, - 



Sekretær: Mette Jørgensen – Bestyrelsesmedlemmer: Aage Eriksen, 
Sharon Grøn, Richard Hansen 

 
 4. Beretninger - Ingen  
 

 
a. Formand - Ingen 
 

  
b. Kasserer – Ingen 
 
 
c. Hjemmeside - Ingen 
 
 
d. Breddeudvalg – Ingen, følgende sidder i breddeudvalg, Birthe 

Johansen, Sharon Grøn, Anne Thomsen 
 
 
e. Juniorudvalg – Ingen, følgende sidder i juniorudvalg, Anne Eriksen, 
Julie Borg, Emilie E. Olesen, Josephine E. Olesen, Mathias Baisgaard 
 
 
f. Cafeteriaudvalg – Ingen, følgende sidder i cafeteriaudvalget, Birthe 
Johansen, Kirsten Eriksen, Anya Borg 
 
g. Materialeudvalg – Ingen, følgende sidder i materialeudvalget, Richard 
Hansen, Aage Eriksen, Søren Jørgensen 
 
 
h. Stævneudvalg – Ingen, følgende sidder i stævneudvalget, Rosita 
Jørgensen, Eva Pedersen, Julie Christensen, Tina Bols Pedersen (efter 
nytår) 
 
 
i. Sponsor og PR-udvalg – Ingen, følgende sidder i sponsor og PR-
udvalg, Eva Pedersen, Sharon Grøn, Birthe Johansen. 
j. Undervisningsudvalg – da der sker ændringer i underviserne, skal 
eleverne have dette at vide, Rosita står for kontakten. Følgende sidder i 



undervisningsudvalget – Rosita Jørgensen, Sharon Grøn, Rikke 
Baisgaard, Mette Jørgensen, Birthe Johansen (hjælp med anmeldelser) 
 
5. Næste bestyrelsesmøde - onsdag den 21. september kl. 19 hos Rosita 
 
 
6. Eventuelt - intet 
  
a.  
 
b. 


