
Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 

kl. 19 Ålborgvej 138 

 

 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt  

 

Godkendelse af referat: Godkendt 

 

Til stede: Birthe, Richard, Rosita, Kirsten, Anja, Julle, Mette 

 

Behandles: 

 

Trec stævne: 

 

Vi afholder Trec stævnet som planlagt. Der bliver sat besked op på facebook mv. Der er plads til 

cafeteria enten i laden eller i rytter stuen.  

 

Bestyrelsen finder det ikke på sin plads at afholde stævne på Hovedgården med Rideklubbens navn 

på. Dette hører under rideklubber i Dronninglund området.  

 

Elevstævne:  

 

Der arbejdes på det. Der holdes elevstævne omkring jul som et julestævne, stævneudvalget vælger 

selv om de vil invitere naboklubber med.  

 

Information til bestyrelsen når der afholdes arrangementer. 

 

Det skal folk nok gøre.  

 

Kashmira: 

 

Hun er sat til salg, og er sat ned i pris fra 20.000 ned til 15.000. Hun har noget muk vi skal have 

gjort noget ved.  

 

 

Elevstævne, evt. bredde klasser med kval til pas de duex og stafet spring, evt. invitation af 

nabo klubber? 

 

Stævneudvalget. 

 

 

Opfølgning på kontrakt møde: 

 

Ringe til Tina, det gør Birthe. Vedr. kontrakten, er der kommet et varsel omkring lejestigning.  

 

 

Dato for generalforsamlingen: 

 

Torsdag 13. februar 2014 

 

 

 



 

 

 

Beretninger: 

 

 

 Formand: 

 

Lise vil gerne lave en hygge dag for ryttere der har lyst. Det skal være gratis at være med 

det. Det er helt ok.  

 

 Kasserer: 

 

Økonomien ser ok ud. Rosita trækker sig ud af udvalgene, og har som eneste opgave kasser 

jobbet. Rosita kontakter undervisningsudvalget og stævneudvalget.  

  

 Hjemmesiden: 

 

Intet, der skal findes en anden.  

               

 Breddeudvalg: 

 

Evt. møde omkring julefrokost. 

 

 Cafeteria udvalg:  

 

Åbent når der er noget. Cafeteriaudvalget mangler et ekstra højt skab, samt et køleskab fra 

loft til gulv. Fryseren ønskes solgt, pris ide kr. 1000 

 

 Juniorudvalget:  

 

Mangler medlemmer 

 

 Materialeudvalg:  

 

Der skal findes en løsning på opbevaring af springene her til vinter. Richard arbejder på en 

løsning. Skuret her ude skal vi have tømt. Der er en del mapper der skal ses igennem, evt. 

Richard og Eva. Vaskemaskinen skal der findes et sted til.  De sidste dommerskure skal 

males.   

 

 Stævne udvalg:  

 

Vi mangler referat fra evalueringen omkring jubilæum stævnet. Birthe tager kontakt til Tina.  

Skal tage sig af et elevstævne.  

Sponsorpræmier til trec. 

Ok for distance der skal afholdes på 1 dag. Dato der forslås 1. priotet den 25. maj, 2. priotet 

7. juni – 3. priotet 8. juni. Ok med kun stævne udvalget.  

 

  

 Undervisningsudvalg: 

 

Intet nyt lige nu. Der skal ikke gøres forskel på underviserne. Lise mangler mulighed for at 



lave ekstra hold. Det skal der findes ud af at få det lavet. Undervisningsudvalget tager 

kontakt til Lise. Der mangler heste, der er evt. mulighed for at få en på prøve.  

 

  

 

 Sponsor udvalg:  

 

Der er kommet mail fra Nodea, om at vi er indstillet til et beløb på 10.000 kr. til spring, der 

vil komme svar her engang i oktober. Der er kommet et par bandereklamer. Sifa spørges 

vedr. reklamer. Der skal hives fat i Nordjysk Køleservice.  

 

 

Eventuelt: 

 

Vi skal i gang med at tælle de timer vi aktivt bruger i hallen. Det går vi i gang med her pr. 1. 

oktober. Dette er kun til eget forbrug.  

 

 

Næste møde:  

 

12. November 2013 kl. 19 på Ålborgvej 

 
 
 

 
 


