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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen 
Tid: Torsdag den 31. maj 2018 kl. 19.30 –  

 
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen,Claus Thielsen,   Preben 

Justesen, Birte Kyed Andersen 
 

Afbud:  Jørgen Josiassen, Helle Schultz Rasnmussen 
 

Dagsorden 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Opslag vedr. overnatning på JORK og ændring af sikkerhedsbestemmelser Birte 

Klægfanger sættes op i hjørnet på fold 2 i hjørnet mod fold 1 ved vandet.  

Ellers intet at bemærke. 

2. Økonomi: Claus kæmper lidt med banken som ny kasserer, men nu har vi afholdt ekstraordinær 
generalforsamling med vedtægtsændring, så vi forhåbentlig er bedre med næste gang. 
 

3. Foreningssytemet afventer. 
 
 

4. Klubaftale på tøj, Preben har kontaktet Sportigan og der forhandles ny aftale. 
 

5. Status på Kværke/Virus  vi åbner igen efter almindelige vilkår men hold stadig øje med jeres 
heste. 
 
 

6. Opfølgning på Sponsorspring. Der købes ny kaffemaskine og lille køleskab til boden. og vi kigger 
efter ny pony,  
 

7. D-stævne:Preben deltager ikke lørdag, Anette  forlænger anmeldelsesfristen til næste lørdag og 
så deler vi alle stævnet fra DRF GO Hvis vi må aflyse  prøver vi at lave RING og SPRING om 
søndagen.  
 
 

8. Er der nogle ønsker om ting vi kunne søge forskellige puljer.Tænk på nyt til næste gang. 
 

9. Status på Elevponyer: OK 
 
 

10. Næstemøde:22. august kl. 19.00 i rytterstuen.   
 

11. Evt. ridelejr 23.24. juni arrangeres af forældre – tak for det. 
Staldrengøring.vask ned i uge 27, Birte forsøger at finde forældre til at vaske ned. Hver enkelt 
sørger for at kalke sin egen boks. Jeg laver et opslag.  
Sommer ved søen torsdag aftener start 28. juni. JORK deltager 2. august. 
Skole arrangement: 2 fredage – super godt arrangement.  
Agnes og pigerne Caroline Lund, Anne Lund og Caroline Juhl har været i børnehaven i dag til 
ponytræk med Gipsy og Sweety i dag.  
 


