Referat fra bestyrelsesmøde med udvalgsformændene torsdag d. 02.09.2021
Sted: rytterstuen på rideskolen
Mødedeltagere: Søren, Susanne, Tina Purup, Majbritt, Malene, Anja, Maja, Kirsten, Poul og Lena
Afbud: Tina Stampe, Asbjørn
1. Godkendelse af referat fra sidst
Referat godkendt.
2. Opfølgning på beslutninger fra sidste store bestyrelsesmøde
De nederste folde (fælles-foldene) er blevet ordnet, der kom desværre ikke så mange og hjalp, men tak
for hjælpen til de fremmødte.
Vi håber at kunne arrangere arbejdsdag snarest, men regner ikke med det er nødvendigt inden
stævnet i september. Håber det kan være med til at styrke sammenholdet, det mangler vi og vi synes
det er lidt svært general at komme ” i gang” igen...
3. Meddelelse fra formanden
Vil gerne have en opdateret plan fra alle udvalgene, så tingene kan koordineres og sættes i kalenderen.
Det kniber desværre med privatryttere i øjeblikket, men elevskolen går rigtig godt og der er desværre
over 40 på venteliste, og vi har ikke lige nogen løsning til hvad vi skal gøre. Skal man evt. satse mere på
elevskole og neddrosle privat delen???
Skal vi have stævner næste år?? Det var der enighed om, at det skal vi. Evt. 2 separate weekender med
spring den ene weekend og dressur den anden (C-stævne). Der skal også holdes nogle D og E stævner.
Vil gerne afholde noget i juni.
De forskellige udvalg sørger selv for at få lavet det de skal inden stævnet, der bliver ikke arrangeret en
fælles arbejdsdag eller lign.
Er glad for at vi nu snart er fri for restriktioner vedr. covid-19, og også glad for at vi ikke har haft noget
smitte som kunne relateres til rideskolen. Vi vil stadig opfordre til at spritte hænder mm.
4. Meddelelse fra kassereren
Det har været nogle magre måneder, og der har været en del ekstra udgifter til elevhestene med
svamp.
Rytterlejrene i sommerferien er gået rigtig godt, der har været fuld på alle 3 og der har også været
godt med salg i kiosken. Rytterlejerene giver et meget tilfredsstillende resultat, når tilskud er talt med.
Elevhestene har haft tandlæge, hvilket også har været en dyr men nødvendig post.
Vil ikke komme med noget resultat lige nu, da det er et meget skævt billede af den reelle situation,
men det ser ikke alt godt ud
Der er ca. 14 tomme bokse, der blev foreslået at vi kunne annoncere på Facebook, at vi har ledige
bokse. Der er heldigvis kommet nogle tilbage efter sommergræs, men vi håber der kommer flere.
5. Nyt fra udvalgene
JU: samles til møde onsdag, der er kommet mange med i udvalget. Kalenderen med aktiviteter bliver
opdateret og skal sendes til Søren som derefter koordinerer om der er noget der overlapper hinanden.
De afholder klargøringsdag til stævne lige som de plejer.
Der bliver afholdt rytterlejr i efterårsferien, nærmere besked efter mødet onsdag.
Noget med kæphest er blevet foreslået, dette tager JU sig af evt. i samarbejde med sponsorudvalget.
Afholder juleafslutning evt. sidste weekend inden jul, hvor der muligvis bliver noget Lucia.
Facilitetsudvalget: det halter lidt og der har ikke rigtig været samling på gruppen, det skal der følges op
på og der skal snarest afholdes et møde.

Timefoldene trænger til at blive ordnet, det kan evt. gøres lige som fællesfoldene. Man kan evt. lave et
opslag på Facebook igen, hvor man skriver hvad der skal laves og folk så melder ind på de forskellige
opgaver (evt. noget Malene vil hjælpe med – lige som med fællesfoldene).
Måske skulle man lave faste arbejdsdage, så der var en om foråret og en om efteråret og herudover
kunne man lave ekstra hvis behovet opstår.
Stævneudvalg: i fuld gang med at arrangere efterårsstævne.
Vil gerne have følgende stævner: sommer, jul, forår eller efterår. Der skal være 1 intern, 2 E/D og 2 C
stævner. Der vil muligvis være bid-løs klasse og noget med forhindringsbane/miljøtræning.
Cafeteriaudvalg: vil gerne åbne til alle stævner, husk blot at give besked så det kan forberedes.
Der forsøges at finde afløsere til loppemarked, da Majbritt ikke kan den weekend.
Må der købes en ny ovn/komfur?? Der er enighed om at den nuværende er alt for stor og ovnen virker
ikke optimal. Anja vil godt prøve at spørge en bekendt efter et sponsorat og vi kan evt. tilbyde skilt og
den gamle ovn/komfur i bytte.
Automaten virker ikke, Susanne er i gang med at kontakte teknikker.
Sponsorudvalg: foreslår faste datoer til faste arrangementer, f.eks. 1 weekend i april til
rideudstyrsmarked og 1 weekend i september til loppemarked, det er ikke optimalt at ligge dem så tæt
på hinanden som i år.
Foreslår at arrangere bankospil med æbleskiver i december.
Turridningen med gevinst var ikke nogen succes og kom aldrig sådan rigtig i gang.
Ide at lave juleafslutning med Lucia evt. sammen med JU.
6. Koordinering af arrangementer
Alle udvalgene laver deres årsplan og sender til Søren.
7. Evt.
Der kom ønske om tilslutning af vaskemaskinen i køkkenet, så man kan adskille ting fra køkkenet med
ting til hestene.
Skal vi sætte opslag på Facebook om, at vi søger låne-heste/ponyer?? Kunne godt bruge nogle flere
heste i stort set alle størrelser.
Mange bokse trænger til at blive ordnet med skinner og ruller.
Ønske om tidligere udmelding af stævne dato.
Efterårsstævne:
Land og Fritid vil sponsorere noget til stævnet når det endelige antal kendes skal de kontaktes igen.
Skal der pyntes til stævnet??
Ansvarsområder:
Facillitetsudvalg = banerne.
Cafeteriaudvalg = kiosk
Stævneudvalg = papirer mm.
Sponsorudvalg = sponsorater
Underviser = heste fordeling
Bogstaverne i ridehallen er blevet væk, Anja følger op på det.
8. Næste møde
D. 02-12-21 kl. 19.00 hos Susanne eller Kirsten, Søren sender dagsorden ud inden, så man kan se hvor
vi skal mødes.

