
Kl. 19.00 i rytterstuen 
Deltagere: Anja, Diana, Richardt, Michelle, Birthe, Iben 

Afbud: Julle 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

 

3. Beretninger: 

a. formanden 

-  Telefon under møde skal være på lydløs. Man skriver ikke sms eller er på nettet, når der holdes 

møde. Det er der enighed om i bestyrelsen.  

-  Ulsted fritidsordning(DUS) har ridning herude, onsdag den 26.03, 23.04, 28.05, samt 11.06. De 

lejer klubbens to heste. De giver 100 kr pr hest pr gang. De sadler selv op og sørger for hestene.  

-  Ved konfirmation, plejer klubben at lave telegram, og bestyrelsen skriver under.  Der skal findes 

ud af om der er nogen. Det kan ses i avisen, når navnene kommer heri.  

-  Distriktsrådsmøde. Hvis der er en som vil deltaget på dette, vil bestyrelsen fra gang til gang 

vurdere, om der ydes tilskud til kørsel. 

-  De nye vedtægter skal på hjemmesiden. Det sendes til Michelle.  

-  Spejderne skal hjælpes i påsken, med at dele turistguides ud i sommerhusområdet. Idet vi lånte 

spejderhytten til julefrokost.  

-  Vaskemaskinen; Anja og Bjarne vil gerne havde den til at stå i BR-bilplejecenter. Klubben vil 

kunne få vasket sine underlag osv.  

-  Der mangler kontaktperson til undervisningsudvalget. Diana vil gerne og bliver herved også 

medlem i undervisningsudvalget. Diana kontakter selv Tina.  

 

b. kasseren 

Diana har ikke adgang til netbank eller andet endnu. Så der er ikke noget at berette.  

 

c. breddeudvalg 

Der er pudsedag den 06. 04 kl. 13.00 

Inge er ved at undersøge en Islænder dag.  

Lørdag og søndag den 28.-29.juni. Vil der laves en komsammen, med pizza, overnatning og 

ponygames.  

Der tales om en løvspringstur  

 

d. cafeteriaudvalg 

Der er åben, når der er noget. 

e. materialevalg 

Det er trælst, at det hele roder uden for.  

 

f. sponsor 

Der er sendt mail rundt vedr. spring. Som er blevet sponsoreret. Der mangler ”pokal” med navne på 

mange af vores æresmedlemmer.  Der skal købes til de æresmedlemmer, som ikke har nogen.  

Birthe undersøger. 

 



g. stævneudvalg 

Datoer for resten af året. Skal på hjemmesiden.  

Showstævne lørdag den 14. juni, ønske fra breddeudvalget. Der vil være grill bagefter.  

 

h. undervisningsudvalg 

Intet 

 

i. distriktet 

Birthe og Rosita tager afsted. 

  

4. Behandles: 
a. John og Rikke deltager fra kl. 19.00 – 20.00 vedr. blandt andet klargøring af ude arealer ect.  (Hvorfor dette punkt behandles først) 

Referat: Kontrakten siger, at der skal holdes to møder om året. Derfor holdes der møde med Rikke 

og John nu.  

Springbanen skal klargøres til stævne den 12. april. Græsslåmaskinen, er i stykker. Richardt vil tage 

sig af den, og slå banen første gang.  

Der skal ligeledes spring på banen, og der skal sættes hegn op. Der er rør til siden langs ridehallen. 

Det andet hegn afventer.  

Der er arbejdsdag lørdag den 29.03.14 kl. 09.30. Alle er velkommen til at tage nogen med, så vi 

ikke står med det alene.  

Dressurbanen: Båndet rundt banen, skal strammes. Den skal harves og tromles.  

Hovslaget i Ridehallen, spejlene i hallen skal pudses. Der er maling til dørene ind i Hallen og 

rytterskuret, hvis der er tid til det.  

Der skal laves et ”dommerskur” til hallen. Som dommer kan være i, da det ikke er muligt at 

dommeren kan være på banen.  

Der er tønder og andet foran døren til rytterskuret. Richardt spørger til, om de kan flyttes for at få 

ryddet pladsen.  

Rikke og John vil ikke have der holder nogen uden for, det skal ikke bruges til parkering. Men kan 

godt bruges til aflæsning.  

Der tales om, om der evt. kan lægges fliser ved indgang til hallen, så der kan laves en lille terrasse. 

Der er fliser, som kan bruges til formålet.  

 

Rikke:  

Møder: Der holdes mange møder. Kunne de evt. holdes oven på, så folk kan komme på toilettet. Da 

mange har ikke kan få sig til at bryde ind. 

Der må gerne tages stole med der op, da der mangler stole.   

Det aftales at alle møder nu holdes oven på.  

Haltimer: Kasseren undersøger vedr. haltimer. Der 10 timers undervisning nu om ugen i hallen. 

Kommunen giver ikke tilskud til arrangementer.  

 

Stalden: Der er desværre ikke alle ryttere i stalden, som husker at gøre rent efter sig i stalden, fejer 

og fjerner klatter. Det er alles ansvar at stalden er pæn.  

Der er forslag om at alle nye ryttere og evt. forældre bliver vist rundt på stedet, og får en intro til 

”hvordan går man til ridning, klargøring af hest, hvordan er man i stalden, oprydning”. 

Der kan laves en Velkomstfolder. Som udleveres til alle nye ryttere og forældre.  

Næste bestyrelsesmøde tages dette punkt på dagsorden. 

 

b.. Diana ønsker at drøfte æresmedlemmer. Er drøftet tidligere, se ovenstående.  

Diana remser navne op, om de er medlemmer.  



Er der lavet kontrakter, er der indhentet børneattester til underviserne.  

 

c. Ny hest - Lucky 

Er på prøve i 14. dage. Der skal flere forskellige på den, for at prøve den af.  

 

d: Halvpart i Filur og Dino. Begge heste er uden halvpart.  

 

5. Fremtidig virksomhed: 

 

 

 

6. Næste bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 22.04.14 kl. 19.00 

Anja tager brød med.  

 

7. Eventuelt: 

Der er blevet forespurgt følgende:  

Der står i kontakten at det kun er undervisere, som er ansat af Hals Rideklub, der må 

undervise på stedet.  

Der er set en anden undervise i spring (navn kendt af bestyrelsen) hver weekend i spring til 

nogle ryttere. Må denne person det????? 

Det skal forholdes John og Rikke.  


