
Referat bestyrelsesmøde den 23. april 2012 

kl. 19 Ålborgvej 138 

 

Tilstede: Rosita, Julle, Richard, Anja, Kirsten, Birthe, Mette 

Afbud: Sharon, Pernille 

 

 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 

Godkendelse af referat: Godkendt 

 

Behandles: 

 

Kørepenge: 

 

Rosita undersøger hos kommunen, rideklubben gives til aktiviteter der forinden er vedtaget af 

bestyrelsen.  

 

Funktionsbeskrivelser:  

 

Laver en til juniorudvalget, mailer til Birthe, vedr. undervisningsudvalget mailer den gamle til Tina, 

så hun har mulighed for at kikke den igennem og få den rettet til en tidssvarende model.  

 

Basis kursus: 

 

 Kirsten var på basiskursus sammen med junior, og de havde lavet et godt stykke arbejde. 

 

Ponygames udstyr:  

 

Det skal bruges, evt. som et led i undervisningen, Rosita tager det med til udvalgsmøde i  

undervisningsudvalget.  

 

Kashmira – foder: 

 

 Der skal tales med Rikke om det er muligt for at få halm ud til hestene, da  

Kashmira trænger til noget tørstof. Birthe spørger? 

   

Breddeudvalg distrikt 14: 

 

 Kursusweekend for undervisere i elevskolen i breddeaktiviteter. Anne og Lise evt.  

 

Oprettelse drf to go: 

 

 Den er oprette siger Rosita, der kan gemmes referater i program.  

 

Indkvartering af dommer til distance: 

 

 Nanna tager sig af det, det skal lige høres om det er i orden. 

 

Tilskud til finaler/mesterskaber:  

 

Vi giver tilskud til gebyr til DM.  



 

Sharon : 

 

 Holder orlov pga. stress. Står stadig for hjemmeside og hjælper til sekretariatet. Anja indkaldes som 

suppleant.  

 

Etiske retningsliner vedr. ridning, der er kommet på talelse over unødig hårdhændet rytter adfærd:  

 

Det bliver der taget hånd om.  

 

 

Beretninger: 

 

 Formand:  

Intet  

 

 Kasserer:  

Girokort udsendes 

 

 Hjemmesiden: 

 

Billeder ind med de heste der bliver brugt i undervisningen. Det bliver sendt til Sharon 

sammen en kort beskrivelse af hestene. Hvilke heste klubben har til rådighed til 

undervisnings brug. 

 

 Breddeudvalg: 

 

Der er lavet program til weekendturen. Bestemmelses stedet er hemmeligt, Richard 

bestemmer. Der er lavet en grill aften efter elevstævnet den 22. juni, klokkeslettet kommer 

senere. Påske skrabere har givet overskud 4625,50.  

  

 Cafeteria udvalg:  

 

Åbent når der er noget. 

 

 Juniorudvalget:  

 

Ønsker en snak med bestyrelsen omkring aktiviteter. 

Egen økonomi til aktiviteter. 

Det er ok.  

 

 Materialeudvalg: 

 

Hegn op omkring springbanen. Arbejdsdag. 

 

  

 Stævneudvalg:   

 

Trec, distance, elevstævne, d- stævne   

Distriktsmesterskab næste år 

Sekretariat møde til distancen, forslået den 6. maj kl. 19 hos Rosita. 

  



 Undervisningsudvalg: 

 

Hestene skal være klar og taget ind til undervisnings start.   

 

 Sponsor udvalg:  

 

Er i fuld gang med at finde præmier til stævnerne, og der er kommet 7000 fra Hals elværk 

og miljøforening til sikkerhedsholdere.  

 

Eventuelt: 

 

Evt. stald møde.  

 

 

Næste møde: Tirsdag den 4. juni 2013 på Ålborgvej, Julle har kage med. 

Juniorudvalget inviteres 
 
 

 
 


