
 Referat af bestyrelsesmøde den  14. november 2011 
 kl. 19.00 hos Rosita  

 

Deltagere: Birthe, Rosita, Aage, Richard, Sharon 
Afbud fra Julle (barnepige) Mette (arbejde) Eva (syg) 

 
1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt  

 
2. Godkendelse af referat. 
 

 Et par små rettelser – de er rettet på hjemmesiden og referatet.  
 

 Husk en kopi af referatet til den næste møde – bestyrelsen skal skriver under på 
hver gang til protokollen. 

  
3. Behandles 

 
a. Halvpart/kontrakter:  
 

 Kashmira – Leane har halvpart fra 1. november.  
  

 Filur – halvpart fra 1. december? 
 

 Kontrakten – det bliver som den er. Mug-ud – aftale med andre med at bytte eller 

betale sig fra det. En halv part er som at prøve at have sin egen hest. 
 

 Vi skriver et pjece til hjemmesiden, om hvordan det er at have en ”halvpart” 
 

b. Skab til halvparter (Filur/Kashmira) 
 

 Et midlertidigt forslag er at en af klubbens skabe har sadel, hovedet, strigler ind. 

Det andet skab, kan de to som har en halvpart dele, de få hvert sit nøgle. 
  

c. Computeren - Henning? Eva er ikke til stedet. 
 

d. Velfærdsbygning – status – svigerfar var på ferie – er kommet hjem igen. 
 

e. Ansvarsforsikring på hestene  - forsikringer med rideforbundet, men Rosita 

checker en gang til. 
 

f.  Kursus – tilmeldinger?   

Vi ønske et basiskursus til  januar: Hjallerup - ingen mangler den p.t. - Aage har hørt at 
Ulsted har mange ny i bestyrelsen, og måske vi kan gå sammen med dem.  Aage 

kontakte Ulsteds formand.  Fik aldrig et svar fra Vester Hassing, Langholt eller 
Snorgaarden. 
 

basiskursus: Anne, Rosita og Aage. 



  
Kursus i ponygames – dommer, banebygger og underviser: Sharon og Kirsten 

Christensen (Grøn). 
 

Stævneprogrammel: Rosita 

  
g. Andre aktiviteter? Udsat. 
 

h.  Lys uden for stalden/langes siden af hallen – der kommer lys. 
 

i. Brug af klubbens heste til undervisning. Klubbens heste skal brugs først. Rosita 
snakke med Anne/Mathias. 
 

j. Aflæsning af strøm/vand på stokbrovej – Richard vil snakke med Tina.  
 

k. Sadelknægter – Klubben har 8 stk. - vi gemme 4 stk. og sælger 4 stk. Anne 
Thomsen vil prøver at sælge dem på nettet.  
 

 

 

 

4. Beretninger  
 
a. Formand   

Kilmira er afhentet.  
 

b. Kasserer 
økonomi – ok – Rosita sender girokort ud snart. 
 

c. Hjemmeside  
skal vi har skifterne billeder (diasshow) på forsiden, ellers er det fint med klubbens logo?  

Fint som den er. Enkelt og er nemt at orientere sig rundt på. 
 

d. Breddeudvalg 

 
 Sifa's juleskraber - salg af juleskraber, lørdag d. 19. november – kun 2-3 tilmeldt, 

Birthe snakke/ringe rundt. Flere kan ikke denne dag, men vil gerne få en rute. 
Klubben har 450 juleskraber, så det er 4500 kr. i klubbens kasse, hvis vi sælger 
alle sammen. 

 

 Kammeratskabspokal – vi har pokalen – men kun en enkelt stemme p.t.  

 Stemmeseddelen er på hjemmesiden og ud I stalden.  Stemmer skal afleveres 
 senest den. 1. december. Pokalen skal overrækkes til juletræsfest. 
 

e. Juniorudvalg 
 

Juletræsfest – dato/indbydelse? 16. 17. eller 18. december (uge 50) – juniorudvalg har 



ikke endnu mødt. 
  

Forslag fra bestyrelsen: 
 

 Hvis der er aktiviteter/konkurrencer med heste – ikke medlemmer skal give en 

høje pris.  
 

 Hvis kun æbleskriver, gå rundt juletræet, osv. alle skal give den samme pris. kun  
 

 Julemanden kommer på  hestevogn (Richard køre) – slikposer til børnene? 
 

 Juletræ – klubben har en stor fod – Richard kan prøve at skaffe et juletræ. 
 

 Indbydelsen under sparekassen (seneste før middag, torsdagen før) 
 

 

f.  Cafeteriaudvalg -  intet 

 
g. Materialeudvalg – Flytning/oprydning på Stokbrovej 
 

 Hegn ved stalden er taget op. 
 

 Hegn ved de ny baner – plankerne er væk, men der mangler at tage stolperne op. 
 

 Grønnekasse (computerrummet) skal flyttes – skal have strøm til vinter.  Vi skal 

bruge en kranbil til at flytte den – forslag om at få en lokal firma til sponsorer dens 
flytning.  Aage kommer med nogle flyttekasser til de sidste ting i 

computerrummet. 
  

 Halvtag-skur – skal væk.  
 

 Sadelrummet er tømt.  

 
 Arbejdsdag: søndag den 20. november kl. 9 ved Stokbrovej. – Richard vil ringe 

rundt.  
 

h. Stævneudvalg 
 

 pointpokal – Rosita tælle sammen. 
 

i. Undervisningsudvalg 
 

 Annonce under sparekassen i avisen i morgen.   
 

 Vi har p.t. nok heste  
 



 Hjælper til at sætte spring ud (mandage) - Richard – 21/11 – Birthe 21 og 28/11. 
 

 

j. Sponsor og PR-udvalg 
 

 legater: 
  

 spejle til ridehallen – Ulsted sparekasse fonden. 
 

 spring – Lind Fonden  
 

 sadel til Filur – Lions (mænd) – fik afslag da de vil kun give udstyr til  handicap 

ridning. Vi prøve en anden fond.  
 

 sponsorskilter i hallen -  Udvalget vil først ud og søger sponsorer efter nyt år, vi 

mener at forretninger, osv. har travlt op til Jul og medlemmer af udvalget er også. 
Rosita finder ud af om skilter har moms på eller ej (sponsor penge).   

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde: 12. januar 2012 hos Richard 
 

 

hilsen Sharon 
 

 

 


