
Referat fra bestyrelsesmødet den 4. oktober 2012 

 

 
Tilstede: Julle, Sharon, Inge, Birthe, Richard, Rosita, Mette 

Afbud:    Aage 
 

 
Dagsorden:  Godkendt 

 
Referat     : Der er søgt 10.000 og ikke 6000 til spejle. 

 
Behandles: 

 
Status velfærd og baner – Baner er jævnet og sået græs. Der er ved at blive 

lavet lys udendørs. 
 

Klubkonsulent – God ide med at udvalgenes referater kommer på 

hjemmesiden, hvis der er tid til at lave dem.  
 

Computer rum – Der er en del tilbage. Det ordner Richard. Vaskemaskine – 
muligvis sættes i velfærdsrummet. Richard. 

 
Trecstævne hjælpere – vi mangler nogle. 

 
Annonce foder på hjemmeside – sponsor foder til stævne 

 
Klub aften, klubbens forhold – i forbindelse med evalueringen af jagten. 

Torsdag den 1. november bliver der så afholdt evaluering samt klubaften på 
Ålborgvej 138 kl. 19. 

 
Filur – mangler stadig en halvpart. Hvem muger ud, evt. Liane, måske også 

Anne T (Birthe).  

 
Hestene er ikke kommet ind endnu, det kommer de om 14 dage.  

 
Beretninger: 

 
Formand – Der er kommet noget vedr. info om medlems registrering. 

Børneulykkes Fonden – salg jule kort – ingen interesse. Klubudsendelse fra 
DRF, der er endnu ikke skiftet formand på papiret. (Julle) 

Aage træder ud af bestyrelsen, Inge overtager.  
 

 
Kasser – laver giro kort undervisning. Mangler børneattester. Efterskolen har 

fået to medlemskort samt et ekstra.  
 

Hjemmeside – Sharon har lavet lidt om på forsiden, det ser godt ud. Der 

mangler en fond i sponsor.  
 



Breddeudvalg – Julefrokost den 7. december kl. 18 – vi hører, spejder hytten. 

(Birthe). Sifa’s juleskrabere – skal sælges den 4. november. Medlemsaften med 

procent i Kinnerup – torsdag den 15. november. Der var 70 tilmeldte til jagten.  
 

Cafeteria – der er åbent når der er noget.  
 

Juniorudvalg – Mathias og Liane – Emilie, juletræsfest.  
 

Materialeudvalg – Intet 
 

Stævneudvalg – Evt. et stævne i forbindelse med juletræsfesten. For de små 
ryttere. Sammenarbejde med juniorudvalg. Evt. søndag den 16. december. 

 
Undervisningsudvalg – Maria Alberg har sagt op, da der er for lidt ryttere. Vi 

hører naboen. Vores rideskoleheste skal rides (Anne). Evt. lave et voksen hold 
hver 14 dag. Ok med heste. 

 

TREC-udvalg – vi får pile af Richard, så vi kan få dem sat op til stævnet på 
lørdag. Svensk tilbud fra dommer, DRF spørges om de vil stå for det.  

 
Sponsor-udvalg – der arbejdes med spejle  

 
Evt.: Han herres rideklub tilbyder ridemærker 3 og 4 samt licens prøve. Seddel 

ophængt i rideklubben. Julle vil gerne have telefontid – tidsrum.  
 

Næste møde: 
 

Torsdag 22. november kl. 19 på Aalborgvej. 
Rosita kaffe og the samt spiseligt 


