
Referat bestyrelsesmødet den 15. maj 2021 

 19.30 i rideklubbens cafeteria 

Afbud:  

Godkendelse af referat fra sidst 
Godkendt 

 

Konstituering af bestyrelsen 
Formand: Susanne Rasmussen 
Næstformand: Anja Emborg 
Sekretær: Anja Emborg  
 

 

Nyt fra Formanden: 
Velkommen til Eugen 
Fin generalforsamling med godt fremmøde 
Fin arbejdsdag - godt fremmøde 
Vi har modtaget 100.000 i tilskud fra kommunen til ny bund i ridehallerne.  
Lokalplanen for ”skoven” er blevet vedtaget.  

 

Konstituering af bestyrelsen 
 

 

Nyt fra Berider: 
Vi manglede starter til stævnet, men det forløb fint.  
  
 

 
 
 

Økonomi - regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning:  
Regnskabet ser umiddelbart fornuftigt ud.  
Vi har modtaget Coronatilskud 
 

 

Personale:  
Emma og Louise skal til eksamen den 14.-15. juni 
 

 

Elevheste: 
Vi har lånt en lille pony ”Cody” som afprøves  
Beauty er stadig i genoptræning -kan evt. gå med i undervisningen efter 
sommerferien.  
 

 

Poul har ordet: 
Halmen til biogassen er for tørt - vi laver et forsøg med at snitte halmen  
Halvpartsskaben er taget i brug. (Vi skal have flyttet de skabe der ikke bruges ) 
Vi har ikke fået kørt gødning ud da traktoren kørte i stykker.  
Vi mangler et køle/fryseskab og evt. en gasgrill (nyhedbrev) 
Planer om en tremmevæg i stalden foran stævneskabene.  
Koste i stalden ved møddingen.  
Spring dommertårnet trænger til lidt kærlighed.  
Håndtag på porten er faldet af  

 

Evaluering af arrangementer: 
 C-stævne 13.-16. maj 
Stævnet forløb fint - OK overskud 

 
 



Referat bestyrelsesmødet den 15. maj 2021 

 19.30 i rideklubbens cafeteria 

Banetræning - 44 starter - fin oplevelse  
 

Nyt fra Udvalgene: 
Cafeteria: Heidi Maigaard og Pernille Elinore Nytoft vil gerne hjælpe i udvalget 
Stævne: 
Medie: 
 

 

Kommende arrangementer:  
5.-6. juni D-stævne  
 
Ridelejr 
2-4/7 Rytterlejr for ryttere under 12 år 
5-9/7 Rytterlejr for ryttere over 12 år 
 
25-26/9 Dressur Hest(indendørs) 
2-3/10 Spring hest/pony 
 
2022 
12-13/2 spring hest/pony 
2-3/3 dressur pony 

 

Opfølgning fra sidste møde. 
 

 
 
 

Eventuelt: 
 

 
 
 

Til hjemmesiden: 
 

 

Næste møde: 
Onsdag den 30. juni kl 19.30 

 

 


