
 Jordrup og omegns 

 Rideklub 

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

 

Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen 
Tid: Onsdag den 24. April 2019 kl. 19.15  
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen, Christian Steiness, Claus 

Thielsen, Helle Schultz Rasmussen, Mette Schmidt, Marianne B. Kristiansen 
Afbud:  

 

Referat 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Intet at bemærke til sidste referat.  

2. Økonomi v/Claus 

Ok, vi opkræver også kontingent endnu. 

3. Status på foreningssystem v/Claus 

Er der ny status – Birte og Claus tager til Egtved Rideklub i morgen. 

4. Overdragelse af opgaver v/Alle 
Er der nyt siden sidst omkring: 

Bestyrelsesopgave der ligger på hjemmeside skal opdateres (Birte og Mette) 

Hjemmeside opdateres – billeder mv. skal slettes pga. GDPR (Marianne, Birte og Mette) 

Opgaveliste til opslagstavle opdateres (Marianne, Birte og Mette) 

Flere undersøger omkring lommer mv. til opslagstavle til stalden (alle) 

Sydbank – vi har legitimation med til Claus – sendes som fil til Claus inkl. adresse  (Mette 
og Anni mangler – vi mailer til Claus) 

hjemmesiden (teknisk+indhold) – Marianne, Birte og Mette (Blackie) har været i gang (se 
ovenfor) 

NemID og børneattester – Anette og Birte – (NemID ok) børneattester på Marianne og 
Mette – skal laves (Birte, Mette og Marianne) 

5. Diverse udvalg / hjælpepersoner v/Mette 

Der laves opslag til tavlen - forslag er medsendt  

6. Opdatering af regler på JORK  v/alle 

Alle har til opgave og læse igennem og kommentere til Marianne: 
marianne.bk189@gmail.com senest 2. maj 2019 - både sikkerhedsvejledning, 
Mobiltelefon og husregler  
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Sikkerhedsregler (gl. udgave medsendt) 

Regler mobil telefon (gl. udgave medsendt) 

Regler ridehal 

7. Orientering fra ejendomsudvalg/JORKS fremtid v/Christian 

Har holdt første møde 

8. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

Sweety i bedring første gang lidt med i undervisning og Mello hævet ben pt. (sygefold) 

Ramses – kun delvis solgt, Lykkeshøj rideklub gået konkurs, Birte finder ud af noget evt. 
kontakt til kurator. 

Ekstra passer på Sweety nu og aftale om at Nora rider Gipsy fredage. 

9. Status på undervisere v/Birte 

Birte undersøger om kommunen er ok med, at en rytter kommer med sin egen 
underviser uden at det kan komme til at gå ud over tilskud til JORK. 

10. Næste møde v/Alle 

Torsdag 6. juni 2019 kl. 18.30 

11. Eventuelt v/Alle 

Status ridelejr, Anne-Marie, Marianne og Lisbeth - går lidt efter koncept fra sidste år. Pris 
cirka samme niveau som sidst evt. forældrebetaling. Deltagende forældre primært som 
hjælper. Maks antal børn 30 stk. Åbne for tilmelding 5. maj og betaling mobilepay. 


