
Referat af bestyrelsesmøde den 16  /12 2014 

Kl. 19.00 Hos BIRTHE  
(xxx tager brød og kaffe med) 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

3. Beretninger: 

a. formanden 

 Der er modtaget brev vedr. coaching for all, som kan komme ud i klubben og coaching i forskellig 

ting vedr. ridesporten. Blandt andet har hun et kursus der henvender sig til stævneryttere osv.  

Pjecen hænges op i klubben.  

 

Der skal købes en printer, som kan kopier, og printe evt. scanne.  

Der ses om der kommer en på udsalg i januar. 

 

Der ønskes også en lamineringsmaskine. Der ses om der kommer en på udsalg i januar. 

 

Der er kommet en mail fra Sharon, at der skal findes en ny til hjemmesiden. Birthe ringer og 

spørger Sharon, om hun har lyst til at have hjemmesiden, og hjælpe med den.  

 

b. kasseren 

Det har hjulpet, at det er lavet om til månedsvis betaling.   

 

c. breddeudvalg 

Julefrokost. Der var 39 tilmeldte. 

Vi havde lånt hallens cafeteria af HFS. 

Der er tjent ca. 900,00 kr.  

Juletræsfest, blev der solgt for 1200,00 kr. i cafeteriaet. 

Fastelavnsringridning: Lørdag den 07.02.15. kl. 13.00.  Datoen er lavet om.  

 

d. cafeteriaudvalg 

Der er åbent når der er noget. 

 

e. materialeudvalg 

Kopimaskinen skal flyttes. Svellerne skal flyttes. Richardt tager græsslåmaskinen med hjem til 

vinterovernatning. 

 

f. sponsor 

Eva og Birthe har søgt 20,000 kr. til en hest ved Lindfonden, de  blev opfordret til at søge Nordea-

fonden. Birthe har søgt ved Nordea-fonden. 

 

g. stævneudvalg 

Fint juletræsfest arrangement, som var i søndags. Det var en rigtig god dag, med glade ryttere. 

 



h. undervisningsudvalg 

Der er møde i morgen i undervisningsudvalgerudvalget.  

Der skal ses på situationen vedr. heste igen. Der mangler heste.  

Holdene køre ok.  

Ponygames; kunne der etableres et hold.  

 

i. distriktet 

Der var senest møde i Ulsted. Der er ikke set et referat fra dette møde. Der er kommet en 

facebookside til distrikt 14.  

 

4. Behandles: 

 

a. Skur/lagerhal 

Lagerhallen kommer som et samlesæt. Eva og Birthe har set på udlodningsmidlerne, men deres 

hjemmeside er meget svært at tolke, så der er ikke søgt midler der.  Der kigges på det igen efter jul.  

 

b: Heste til undervisning 

Se under undervisningsudvalget. 

 

c: Dino 

Der kommer nogen og ser på ham på lørdag. De har været der en gang før.  

 

d: Budget til 2015 

Blev kort gennemgået. Budget for 2015 blev fremlagt. 

 

e: Indkaldelsen til generalforsamlingen 

Der skal indkaldes til generalforsamling.  

Torsdag den 12.02.15 kl. 19.00 

 

På valg er:  

Julie Drud Toft Christensen – modtager ikke genvalg 

 

Michelle Lindgren ønsker at træde ud af bestyrelsen, hvorfor der skal findes en anden til at overtage 

denne plads, som er et år. 

 

Birthe Johansen 

Richardt Hansen 

Diana  

 

Valg af Revisor: Calle Skibsted og suppleanter.  

 

f: smed 

Der er kommet et tilbud fra en ny smed Thomas Clements. Klubber får 25 % rabat på normale 

priser. Vi har talt om smed, og truffet den afgørelse om at vi beholder nuværende smed. 

 

6. Næste bestyrelsesmøde 

13.01.15 kl. 19.00. Hjemme ved Diana. Borgergade nr. 32, Gandrup.  

 



 

7. Eventuelt: 

 

 


