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Jordrup og omegns Rideklub  Nedergårdsvej 1  6064 Jordrup
http://www.jork.dk/

Bestyrelsesmøde
Sted: Rytterstuen
Tid: Onsdag den 22. august 2018 kl. 19.00 – 
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen, Christian Steiness, Claus 

Thielsen, Helle Schultz Rasmussen, Jørgen Josiassen, Preben Justesen
Afbud:

Dagsorden
1. Referat af sidste møde v/Alle

Der følges op på sikkerhedsregler vedr overnatning ikke tilladt i rytterstuen. Birte

Opfølgning på klubaftale tilrettet. Anette laver nyt opslag på LOGO tøj.

2. Økonomi v/Claus

Det ser godt ud vi har kr.  91.554,00

Sponsorspring gav 45.000,00 og efter indkøb af hest mm. er der 20.000,00 tilbage 
som måske kunne bruges til lidt mere ridehusbund.  Anni vil høre Morten omkring 
sand til bunden og Christian følger op på  tilbuddene fra foråret og kontakter ogsa 
Herning omkring de har bund til salg.

3. Foreningssystem v/Claus+Christian

Der arbejdes på sagen.

4. Børneattester v/Preben

Der skal udfyldes nye af Anette, Birte, Christian, Helle, Jørgen, Louise, Robert, 
Sabrina, 

Silvia.

5. D- og E-stævnerne sidst i september v/Alle

D-stævne kørrer via GO. Dommer til dressur findes  Birte  Opslag på FB.

Birte er på ferie  fra 4. september til onsdagen før, får lavet planlægning inden jeg 
tager afsted. Til selve stævnet er Anni  og Preben  ikke fredag + lørdag morgen. 

E-stævne   Opslag  ud i næste uge. 

6. Udbredelse af breddeaktiviteter i klubberne v/Christian

Elevskolecup i ponygames i støbeskeen

Tilbud om breddeaktiviteter en gang om måneden i løbet af weekenden. + Birte 
tager det med i undervisningen en gang om måneden pr. dag. 
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7. DIF og DGI’s foreningspulje v/Preben

Forslag til hvad vi kan søge  - tænk på noget til  næste gang. 

Springmateriel, andet udstyr, Peben sender os info omkring foreningspuljene

8. Skrabelodder fra Diabetesforeningen v/Preben

Vi er ikke interesseret.

Vi tror det er bedre at afholde en kom og spring aften. 

9. Status på elevheste/-ponyer v/Birte

10 ponyer og 2 heste – pt passer godt på medlemer

10. Status på undervisere v/Birte

PT. Ok men Louise  vil gerne stoppe og der må kigges efter nye aftenundervisere 
hvis vi også har ryttere nok til det. 

11. Status på morgenfodring v/Alle

Birte og Anette deler det, udlukning samme som sidste år indtil videre.

12. Næste møde 3. oktober 2018. v/Alle

Stævnemøde i ugen op til – indkaldes pr. messenger. 

13. Eventuelt v/Alle

Der skal lige følges op på skriv mht. du må ikke tage eneundervisning hvis du ikke 
deltager på hold undervisning. 

Nye opstaldningskontrakter sendes til Preben.

Forældre Poul Martin er i gang med udmugningsanlæget. 

Springbanen trænger til at blive harvet godt igennem. Anette spørger Lars om han kan 
gøre det. 

Birte er på ferie fra 4. til 20 september. Ditte tager tirsdagene og Sabrina Onsdage og 
torsdage. 

Jakob (Ditte) vil gerne lave lys til udluk og ved boden i hallen + ved indgangsdøren. 

Preben har tænkt over situationen og vil gerne træde ud af bestyrelsen. 

Rømøtur opslag.


