
Referat bestyrelsesmøde den 1. marts 2012 

 

Til stede: Richard, Aage, Sharon, Rosita, Julie, Birthe, Inge og Mette 
 

Dagsorden: Godkendt 
Referat     : Godkendt 

 
Strategi planlægning: 

 
Indkaldelse til et medlemsmøde, hvor punktet skal være, hvilke ønske er der 

om udvikling af rideklubben, og i hvilken retning. 
 

Kursus: 
 

Deltagere til basiskursus: Rosita, Inge, Åge, Mette og Janni skal spøges.. 
 

Ryttermærker:  

 
Inge 

 
Pony games: 

 
Tina?, Kirsten Christensen (Grøn), Sharon 

 
Vi mangler nogle der gerne vil tage banebyggerkursus. 

 
Vi mangler et højere aktivitetsniveau, John og Rikke indkaldes il et møde, så 

der kan komme en ti dramme på, hvornår indendørs og udendørs ting er 
færdige. 

 
Til repræsentantskabsmødes tager Rosita og Mette afsted. Vedr. punkt. 6 under 

indkomne forslag, dejer et af dem, de nye vaccinationsregler, og her har Mols 

Rideklub indsendt et forslag. Bestyrelsen har besluttet at stemme for forslaget. 
 

Ulsted fritidsordning, har hørt om de kunne leje rideskole hestene 1 time 1 til 
to gange om måneden. Dette er der sagt ok til. 

 
100 kr. pr. hest pr. time. Afregnes pr. gang. Halleje afregnes direkte til 

Baisgaard. 
 

Kasser: 
 

Regnskabet er afleveret til kommunen. Der skal rykkes for tilskud inden den 1. 
april. Girokort udsendes snarest. 

 
Breddeudvalg: 

 

Har fastlagt følgende: 
 



Weekendtur 16.-17. Juni 

Løvfaldstur  2. september 

Jagten  23. september 
 

Ringridningen på søndag, her er der 9 tilmeldte. Der er fundet præmier. Anya 
bager fastelavnsboller og Kirsten bager kage.  

 
Materialeudvalget: 

 
De ting der er i computerrummet skal flyttes. Der er alt for fugtig i 

containeren.  
 

Undervisningsudvalg: 
 

Primær opgave, at finde en underviser til spring. 
 

Andet: 

 
Filurs gamle saddel skal sælges. 

 
Gamle gjorde skal smides ud. 

 
Foreningsel skal synliggøres mere, så der er flere der melder sig til. 

 
Saddelknægte ønskes hængt op. Knage til ridehjælme ligeledes. 

 
Klubjakker – skal arbejdes på.  

 
Nye priser på kontingent: 

 
0 – 6 år kr. 200 

7 – 18 år kr. 300 

18 +  kr. 400 
Familie kr. 500 

Passiv kr. 200 
 

Referat af Mette 
 

 


