
 Referat af bestyrelsesmøde den  21. september 2011 

 kl. 19.00 hos Rosita 

 

Deltagere: Rosita – Sharon – Julie – Richard – Birthe – Aage – Mette  

 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt 

  

 

2. Godkendelse af referat – Godkendt  

 

  

3. Behandles 

 

a. kontrakten – mangler rettes til, kontrakten er klar til underskrift. 

 

b. Kilmira – Julie har opsagt kontrakten pr. 19. september 2011, og hesten bliver afhentet 

den 31. oktober 2011. 

 

c. Indvielse/åbenthus den 1. oktober fra kl. 11 – 15, Aalborgvej 138. Ove Hartmeyer, 

Tema Hallen, der har bygget hallen, kommer med pølser med tilbehør. Vi sætter en grill 

op, og griller pølser, vi skal have øl og vand. Birthe tjekker om vi har lidt guf at sælge af, 

der skal sættes borde op. Der skal laves kaffe – evt. bage kage. Det der står ved slik 

boden kan købes – andet gives.  

 

 Julie og John byder velkommen. 

 

 Opvisning – Maria spørges vedr. dressur/spring evt. Mathias spring  (Mette spørger) – de 

små i rideklubben – Anne og Anne spørges –  eller  rider. Spring Anne og Miriam. 

Ponytrækning. Evt. Lise (Rikke) 

 

 Annonce til avisen, kontakt til Allan, Hals Avis og Inge Bendixen  Limfjordsavisen.  

 

 Pressemeddelse evt. til tv medier. 

 

 

d. Kasmira – vurdering – at der ikke er noget i vejen  jævnfør dyrlæge.  

 

e. Undervisning – positivt taget imod skift af undervisning. Underviser er stort set på plads. 

Undervisnings udvalget holder møde i den kommende uge, for endelige planlægning. 

 

f. Nøgler – Vi får styr på nøglerne. 

 

g. Kontaktpersoner  

 Bredde – Birthe Johansen,  

 Juniorudvalg – Mette Jørgensen,  

 Cafeteriaudvalg – Birthe Johansen,  

 Materialeudvalg – Richard og Aage,  

 Stævneudvalg – Julie Chrisensen,     

 Undervisningsudvalg, Rosita Jørgensen,  



 Sponsor – Birthe Johansen 

 

h. Håkon – den vil vi ikke have.  

 

Beretninger  

 

 

a. Formand - Ingen 

 

  

b. Kasserer – Ingen 

 

 

c. Hjemmeside – Sharon arbejder på den på den ny hjemmeside, den er næsten klar. Net avis – 

Nørresundby Nyt, her er rideklubben oprettet, og Sharon sørger for, at det vil komme på 

elektronisk avis.  

 

 

d. Breddeudvalg – Ingen 

 

 

e. Juniorudvalg – Ingen 

 

 

f. Cafeteriaudvalg – Ingen 

 

g. Materialeudvalg – Richard og Aage, var ude for at se, hvor meget der skal laves for at vi kan 

flytte. Det er et stort stykke arbejde, og der ønskes alt den hjælp vi kan få. Først flyttes hestene 

inkl. udstyr. Hestene flyttes onsdag næste uge, samt udstyr vedr. hestene. Julie finder ud af vedr. 

forsikring (dansk rideforbund omkring hestene), vi flytter hestene onsdag kl. 17, Rosita kører. 

Udstyr samles sammen i løbet af tirsdag aften, og køres ud sammen af hestene.  

 

Vi laver en gang heste hygge, med at ordne udstyr samt heste til indvielsen lørdag.  

 

h. Stævneudvalg – Ingen 

 

i. Sponsor og PR-udvalg – Ingen 

 

j. Undervisningsudvalg –  Mødes mandag den 26. september kl. 19 hos Rosita. 

 

5. Næste bestyrelsesmøde - Torsdag den 6. oktober kl. 19 hos Birthe 

 

 

6. Eventuelt - intet 

  

 

 


