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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen på JORK 
Tid: Tirsdag den 5. september 2017 kl. 19.00 
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen, Helle Schultz 

Rasmussen, Jørgen Josiassen, Preben Justesen,  
Afbud:            Maibritt Pedersen, Christian Steiness 
  
 

Dagsorden 

1. ref. Iab. punkterne tages i dag.  
2. Økonomi stadig ok.  
3. Diverse punkter.  

a.) Vi har fået oprettet mobilepay til JORK´s konto. Så fremadrettet 
bedes alle som bl.a. benytter JORK´s faciliteter og som skal betale 
halkort, betale til mobilpay inden hallen benyttes. Der hænges 
orienteringssedler op. Mobilpay nr. er 15147 og vil også blive 
brugt til betaling i bod og andre aktiviteter.  

b.) Orientering fra distriktrådsmøde. Regler vedr. spring blev 
gennemgået og dressur blev diskuteret. Bl.a. vil man lave en 
manual – vejledning til skrivere. Ryttermærke ikke længere et krav, 
man kan pt. bare købe licens, men der laves nyt concept. Event 
systemet fungerer stadig ikke optimalt. Klubberne opfordres til at 
levere officiels. (springdommerer/banebyggere/dressurdommere 
mm)  Bestyrelses ansvarsforsikring skal undersøges i klubben. 
Stævnedato planlægning til næste år – mødet bliver i Egtved. 

C. Springundervisning om søndagen. Springundervisning hæves til kr. 
100 pr. gang pr. 1. oktober.  

D. JORK er blevet tilbudt Fold Bøllingvej som vi vil tilbyde 
privatopstalderer, de skal selv være med til at indhegne, JORK stille 
materialer til rådighed.  

E.  Fonde ansøgninger, Vi skal lave lidt omkring JORK hvem er vi. Og 
så laves et ordentligt Idekatalog til forbedringer på JORK sammen 
med vores bedre halvdele.   Preben har talt med Udlejer omkring 
JORK´s fremtid efter 1. januar 2020 og han vil gerne fortsætte med 
JORK på matriklen. Så dette arbejdes der videre med.  

4. Planlægning af D. stævne. Helle kan ikke søndag. Anette kommer ikke 
fredag og hjælper med klargøring. Tilmeldinger pr. dd. Er lidt dårlig.  
Dressur 30 starter spring 21 starter yderligere planlægning  tages over 
mail.  Birte kontkter for ældre mm. til diverse hjælp til dagene.  

5. Næste møde d. 3. oktober i rytterstuen kl. 19.00 
6. Elevstævnet er Preben + Anette ikke til rådighed. 

Anette ligger opslag op på fb omkring vi mangler udlukker.  
+ vi får lavet lys i udsluseområdet.  
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