
Bestyrelsesmøde den 09 /04 2015 
Kl. 19.00 i rytterstuen 1. sal 

 

 

. 

 

Alle er til stede 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat. 

Godkendt 

 

 

a. formanden 

Der er super fint opbakning til skrabelodder. Det går godt med salget, der er rigtig mange 

medlemmer, som har bakket op om salget, og det er gået strygende.  

Der kommer en hilsen på vores hjemmeside til vores medlemmer, fordi de har bakket rigtig godt op, 

om at få lodderne solgt.  

Skrivebordet, ovenpå i vores rum, skal ud. Der skal findes en reol i stedet for, til vores ting. 

Kenneth køber reoler. Så de er klar til arbejdsdagen. 

Der skal fremskaffes en lamineringsmaskine. Kenneth undersøger, om han har en. Ellers skal der 

købes en billig.  

 

b. kasseren 

Alting, ser fint ud. Ellers intet at berette.  

 

c. breddeudvalg/stævneudvalget 

Vi har møde i næste uge. Der skal tages stilling til springklasserne. Kan vi udskrive dem som 

clearround alle klasserne.  

 

d. cafeteriaudvalg 

Birthe ved ikke om hun kan komme til stævnet. Men Christian og Betinna Martinsen, vil gerne 

holde åbent i cafeteriaet under stævnet, og evt andre. Ellers er der åbent når der er noget.  

 

e. materialevalg 

Evt. købe materiale til tavlen udenfor, så den kan laves.  

 

f. sponsor 

Der er kommet afslag fra NT på busstoppe sted.  

Birthe og Eva vil gå i gang med at søge om skur til springene.  

 

g. undervisningsudvalg 

Der er åbent hus den 25.04.15 fra kl. 10 – 13. 

Saft og kage kan købes i cafeteriaet. Medlemmer skal bage kagen. Danielle skal stå for salg af 

kaffe, saft og kage. 

Der er tre heste eller flere til rådighed til trækture.  



Der skal være trækkere til hestene. Der skal spørges blandt vores unge ryttere, om de kan hjælpe 

med dette.  

Tina spørger forældre og ryttere om hjælp.  

Der er mange for bestyrelsen, som ikke kan deltage på denne dag.  

Opslaget vedr. Hals Rideklub, hvem er vi, hvad kan vi tilbyde osv., er blevet færdig. Det skal på 

forskellige steder i byen, og andre steder.  

Da Anne og Rex er flyttet, er hun også stoppet som hjælper.  

Stine Rævdal har fået tjansen efter Anne. Der skal i den første periode være en over 18 år til stede. 

Klubben vil gerne vise at vi har tillid til vores unge ryttere. Tillykke til Stine.  

Skal der billeder på hjemmesiden af bestyrelsen? Der er ingen som ønsker billeder på hjemmesiden.  

Ponyklub: Danielle og Mathias vil gerne lave en ponyklub. Der skal kun være en egenbetaling på 

frugt, kage osv. Det skal være en gang om mdr.  

Der er blevet efterspurgt spring for begyndere.  Tina vil forhøre sig ved Ditte, hvordan hun ville se 

på at Mathias fik dette hold. Det vil kun blive et hold for nybegyndere, så snart balance og galop-

anspring er klar, er det videre til Dittes hold.  

  

h. distriktet 

Der er kommet referat fra det sidste distriktsmøde. Det kan ses på distrikt 14 hjemmeside.  

Der skal vælges en ny distriktsrepræsentant.  

Danielle bliver distriktsrepræsentant.   

Iben meddeler til distriktet, hvem der er vores repræsentant.  

 

 

4. Behandles: 
a. Der skal findes en distriktsrepræsentant: Se ovenstående 

 

b. Der er bestilt smed til klubbens heste. Det skrives på klubbens nye tavle, at der kommer smed.   

 

c. Nøgler til rummet ovenpå: der er rigtig mange som har nøgler til vores rum ovenpå. Der er nogle 

som har fået nøglerne væk. De resterende nøgler, skal afleveres til bestyrelsen, således det kun er de 

relevante medlemmer af bestyrelsen og evt. Tina som har en nøgle til rummet ovenpå.  

 

d. Vi er blevet godkendt af OK benzin til at få klubfordele. Der kommer melding ud, når man kan 

gøre det. Diana har kontakten til OK benzin. Der skal laves kontrakt med OK benzin. 

 

e. Hals foderengro: der har ikke været kontakt i længere.  

 

f. Forenings el, er stoppet, fordi vi ikke var nok medlemmer, som var tilmeldt.  

 

g. Skal der gøres mere ved de trøjer med tryk på. Så der købes en plade med klubbens logo på. Og 

medlemmer, kan købe det tøj de vil, og få lavet tryk på. Der afventes yderligere.  

 

h. Der skal laves inventarliste. Således alle ved hvad som er klubbens ting, og hvilke ting som er 

Baisgaards.  

 

i. Arbejdsdag: 

ii. Hallen: hovslag skal rives, spejle skal pudses 

 



iii. Springbane skal klargøres; græsslåning, spring skal vaskes og på banen.  

iv. Dressurbanen; grene skal beskæres, der skal sættes bogstaver. 

v. Dommerskurene skal rengøres.  

vi. Vandkar ved klubbens heste.  

vii. Skrivebord ud og reoler skal sættes op.  

 

j. Trec udstyr. Klubben ejer ikke noget udstyr. Det blev købt privat, da klubben have Trec. 

 

k. hest til klubben? Rikke har købt en ny hest, som er omkring 160 cm.  

Den kan bruges i undervisningen. Den skal først prøves af blandt andet Danielle inden den kommer 

med i undervisningen.  

 

 

6. Næste bestyrelsesmøde 
07.05.15 kl. 19.00, Diana tager brød med.  

Der skal indkaldes til samarbejdsmøde kl. 20.00. Der skal laves dagsorden. 

 

 

 

 

7. Eventuelt: 


