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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen 
Tid: Torsdag den 22. august 2019 kl. 18.30  
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen, Christian Steiness, Mette 

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

 

Referat 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Ingen kommentarer 

2. Økonomi 

God oversigt med nyt klubmodul – fungerer super nemt.  

3. Status på foreningssystem v/Birte og Anette 

Fungerer godt og medlemmer har taget rigtig godt imod. Kun få opstarts udfordringer. 

4. Overdragelse af opgaver v/Alle 
Er der nyt siden sidst omkring – Marianne inddrages i foderbestilling ved Anette 

5. Diverse udvalg / hjælpepersoner v/Mette 

Der skal laves opslag på FB – skal lægges op igen og de som står på kontaktes, så vi 
kan præcisere opgaver og skrive dem på oversigten.   

6. Opdatering af regler på JORK  v/alle 

OK – før sommerferien. 

Evt. hjælp til website – Birte har kontakt til en far, som evt. gerne vil hjælpe. 

7. Orientering fra ejendomsudvalg 

Opfølgning på mailkorrespondance med udlejer v/Christian 

Tømning af septi-tank skal kunne modregnes i lejen og evt. materiale til forbedring. Vi 
skal kunne komme ud af kontrakten med ½ års opsigelse og udlejer opsige os med 
længere varsel.   

8. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

God fordeling pt. 

9. Status på undervisere v/Birte 

Lise underviser en time mere torsdag efter sommerferien 
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10. Næste møde v/Alle 

Torsdag d. 26. september 2019 18.30 i rytterstuen 

11. Eventuelt v/Alle 

Longering 

Opfordring til at der i sommerhalvåret longeres på springbanen for at skåne bunden i 
hallen og udendørsbanen. Hovslag på udendørsbanen skal trækkes ind og spande 
sættes op så bunden bliver på plads. 

Distrikt 10 – ekstraordinært møde – kort orientering – Christian lytter med. 

Springbane 

Drøftet om den skal ændres til luftefold, det vil sige så græs. Indtil videre fortsættes som 
nu, så tages plan op til næste år.  

Adgange til folde også ved privatstalden 

Der køres tegl på – Christian er tovholder på det. 

Kummefryser – køber brugt. 

Evt. omkostningsbesparelse – ved at dele medlemskab med en eller flere klubber 

Lave aftenstævne med spring eller populære dressurklasser 


