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Bestyrelsesmøde 
Sted: Hos Anni pga. sne på loftet i rytterstuen. 
Tid: Tirsdag den 4. april 2018 kl. 19.00  
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen, Christian Steiness, Claus 

Thielsen, Helle Schultz Rasmussen, Jørgen Josiassen, Preben Justesen 
 Christian  
 

Dagsorden 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Afventer yderligere med stabilgrus. 

Lys i staldene – Jørgen følger op. 

JORKS fremtid. Vi er sikret i lokalerne til udgangen af 2020, og får snarest forhandlet en 
forlængelse til udgang 2024.  
Taget – ovnlyspladerne skal udskiftes på et tidspunkt.  
Vi får lagt et budget for de næste år,  mht. tilskud fra kommunen da dette er for 
nedadgående, så vi kan se hvordan vores fremtidige økonomi bliver.   
Krav og ønsker til udbedringer se separat liste. 
Vi afventer budget og lejekontrakt 
Vi har fortsat fokus på elevskolen dvs. børneryttere. 
Mht. ansvar for pas hvem skal betale i tilfælde af de bortkommer…..Undersøge ved 
forsikring. 

2. Økonomi 34.000,00 

3. Budget 2018 Claus og Maibrit har udarbejdet budget – ser fornuftigt ud.  
4. Forslag til foreningssystem  Christian og Claus undersøger forskellige foreningssystemer og 

prøver dem af.  Claus kontakter conventus om referencer fra andre rideklubber. 
QR koder til diverse  
Vi vil gerne køre månedlig opkrævning – PBS 

5. Elektronisk underskrift. Med på næste møde. Claus vender tilbage. 
6. Elevheste. Ramses Sættes til salg når han lige er redet lidt op, 
7. Elevstævne. Preben deltager ikke.  Klarkøre fredag. Yderligere planlægning pr. mail. 

Jørgen henter præmier hos diverse butikker. 
8. Breddeaktiviteter Generelt hvordan løftes aktiviteterne pr. landsplan.  
9. Næste møde 8. maj kl. 19.00  

Arbejdsdag d. 13. maj -  vandslange fra pumpe og til badekarene på markerne. Utætte  
10. Eventuelt: 

Ridebanebund – filten stikker op igen. Christian tager fat i Danny B som skal komme og 
rette bunden ud + får priser hjem på filt Walber filt. www. 
Vand til folde – slangerne gennemgås. 
Foderhække /dæk på foldene – dækkene bruges til hø i døgnfoldsperioden. 
Hestepærer på foldene ? rivesud/fordeles ? samles op ? 
Forbrug af spåner er steget voldsomt. – der indkaldes til staldmøde, Anni og Birte Indkalder.  
Antal elevheste/antal personer pr. hold hvordan hænger økonomien sammen – opgave til 
Claus   


