
Referat af bestyrelsesmøde den 19.05.15 kl. 19.00 

Dagsorden er som følger: 

  

1: Konstituering af bestyrelsen. 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følgende: 

Formand: Anja Rævdal 

Næstformand: Kenneth Torp Norrmann 

Kasser: Diana Guldbæk 

Sekretær: Iben Petersen 

Bestyrelsesmedlem: Danielle Ovesen. 

I tillæg til ovenstående, skal det nævnes at det har været svært at konstituerer sig. Men bestyrelsen er 

nu på plads. Der er blevet flyttet rundt på en del funktioner for at få kabalen til at gå op. 

 

2: Der skal udpeges bestyrelsesmedlemmer til vores udvalg 

Der er forslag om at ligge stævne og bredde udvalg sammen. Dette gøres: 

Bredde- og stævneudvalget ser ud som følger: 

Kontaktperson for bestyrelsen er Danielle Ovesen / Iben Petersen: 

Anja Rævdal 

Iben Petersen 

Maria Trabjerg 

Camilla Johansen 

Lise Christensen 

 

Undervisningsudvalget: 

Diana Guldbæk er kontaktperson for bestyrelsen 

Rikke Baisgaard 

Tina Hansen 



Cafeteriaet: 

Diana Guldbæk er kontaktperson for bestyrelsen 

Birthe Johansen 

Christian Guldbæk 

 

Materialeudvalget: 

Kenneth Norrmann er kontaktperson 

Peter Olesen 

Fritz har tilkaldevagt 

Bjarne Rævdal 

 

Pr og sponsor: 

Danielle Ovesen er kontaktperson for bestyrelsen 

Birthe Johansen 

Eva Pedersen 

Konny Olesen 

 

3: evt. punkter til behandling, som ikke kan afvente næste bestyrelsesmøde 

Halvparter og pris: 

Halvpart på Filur: 600 kr. om mdr.: 

Der kan evt. laves ¼ part på Filur også, således der muges ud hver mandag, fredag, lørdag og søndag. 

Til en pris af 300 kr. om mdr. 

Halvpart på Lucky 750 kr. om mdr. 

Der er ¼ part på Lucky. 

Leje af heste: 35. kr. Penge til leje af hest, skal  lægges i postkassen ved Anja. Der ringes til Diana, når 

man ønsker at leje hest. 



 

Aktivitetskalender: 

Pudsedag søndag den 08.03.15 kl. 13.00 

Anja laver opslag til dagen, sender også til Sharon, så det kan komme på hjemmesiden. 

Arbejdsdag lørdag den 11.04.15 kl. 10.00 

Ridelejr: Fredag den 21.08.15 til lørdag den 22.08.15. Lejren afsluttes med en grillaften for forældre, 

bedsteforældre og søskende. 

Åben Rideklub: der afventes dato fra DRF 

Jagten: skal være i september mdr. 

Julefrokost: skal være i november mdr. 

Juletræsfest. Skal være i december 

Elevstævne søndag den 31.05.15 

Når klubbens heste har været lånt ud, så har det efter Rikkes udsagn været problemer med at der ikke 

har været fejet i stalden. 

Det skal siges til dem som låner hesten, at de skal rydde op i stalden efter sig. Såfremt dette ikke 

overholdes, kan man ikke låne klubbens heste. 

Der er indgået aftale med Hals Fodre engro. Klubben får 5 kr. pr kattemad og hundemad der sælges. 

Der skal blot oplyses, at de kommer fra Hals Rideklub. 

Anja har vasket grimerne til klubbens heste. Der er pt. grimer nok. 

Anja henter maskemaskinen ved Richardt på lørdag, så kan Anja vaske klubbens underlag osv. i denne. 

Høbur/hæk til Filur: Anja køber et til Filur. 

Danielle ser om der kan købes whiteboard i Ikea til siden af klubbens skab. 

Piller til Luckys boks. Diana henter piller til boksen i Jem og Fix til Luckys boks. 

Der mangler underlag til klubbens heste. 

Danielle har et fleecedækken til Lucky. 

Busstoppested i Aalebæk. Danielle vil spørge Konny, om de kan finde en dag til at hjælpe hinanden med 

at ansøge kommunen om dette. 



  

 

4:evt. 

se ovenstående. 

5: næste bestyrelsesmøde, er der allerede punkter til dette. 

Vester Hassing samarbejde ved stævner/ større stævner. 

Ny sadel til Lucky, han har kun en dressursadel. 

Forældreopbakning til arrangementer/ lave liste. 

Dyrskue i samarbejde med FDF 

Hjemmesiden 

Samarbejdsmøde med Baisgaard 

Skur til spring 

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 19.03.15 kl 19.00. Iben tager lidt med til ganen. 

Såfremt der er andre punkter til dagsorden, skal de være mig i hænde en uge før mødet. 

Der bliver sendt dagsorden ud omkring en uge før næste møde . 

 

 

  


