
Dagsorden bestyrelsesmødet den 11.05.2020 

 19.30 på rideskolen 

Afbud:  

Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendt  

 

Nyt fra Formanden: 

Vi er i gang igen      Elevskolen kører. Elevhestene bliver sadlet op for elevrytterne. 
Folk er gode til at fordele sig. Der er undervisning udenfor.   
Ridefysioterapien er startet stille startet op i dag.  
Fredag skal der stemmes til repræsentantskabsmødet  

 

Nyt fra Berider: 
Der er fin tilslutning til undervisningen.  
Trine skal på skole i juni - slutter af med eksamen 
 

 

Økonomi - regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning:  
Regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen 
 

 

Status på hjælpepakker 
Annike har lavet en ansøgning til DGI-DIF’s hjælpepakke 

 

Bevilling af tilskud fra Ikast-Brande Kommune 
Vi har fået bevilliget et tilskud på 150.000 kr.  fra Ikast-Brande kommune til nyt tag. 
Udskiftningen af taget påbegyndes i løbet af de næste tre uger.  

 

Generalforsamling 
Grundet Corona-restriktioner kan vi ikke afholde generalforsamling på normal vis. I 
stedet bliver formandens beretning samt regnskab lagt på hjemmesiden.  
 
Valg til bestyrelse: Susanne Rasmussen, Poul Ladefoged, Annike Sørensen og Anja 
Emborg er på valg - bestyrelsen forslår genvalg 
Valg til suppleanter: Susanne Østergaard og Heidi Maigaard - bestyrelsen foreslår 
genvalg 
  

 

Elevheste: 
Vi har en islænder på prøve 
Vi er kommet af med Trunte 
 

 

Poul har ordet: 
- Vi er stort set færdige med at lave 4 ekstra stævnebokse  
- Der er lavet P pladser 
- Porten i den store ridehal vil blive repareret.  
- Vi har fået pokalskabe - de sættes op 
- Der er kommet paller op så vi får bænke op på tribunen 

 

 

Kommende arrangementer:  
Kommende arrangementer: 
 
27.- 29.  marts B-stævne spring pony AFLYST 
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8. maj (bededagsstævne) Spring/Dressur hest og pony AFLYST 
24. oktober - dressur hest 
31. oktober - Spring hest og pony 
13. februar 2021 Spring hest og pony 
20. februar 2021 dressur pony med hest fredag. 
 
 

Opfølgning fra sidste møde. 
 

 
 
 

Eventuelt: 
 

 
 
 

Til hjemmesiden: 
 

 

Næste møde: 
15. juni kl. 19.30  

 

 


