
 Jordrup og omegns 

 Rideklub 

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

 

Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen 
Tid: Torsdag den 7. november 2019 kl. 18.30  
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen, Christian Steiness,  

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

 

Referat 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Website skal opdateres hurtigst muligt - der følges op 

Christian – følger op omkring tegl  

Kontrolrapport udskrives – Mette S 

Ellers ingen bemærkninger 

2. Økonomi 

Fornuftig likviditet pt. en række regninger udestår dog. 

Kort omkring møde med kommunen i oktober, Jork får øget deres tilskud lidt pga. ny 
tilskudsberegning 

3. Status på foreningssystem v/Birte og Anette 

Undersøger hvad prisen for website koster hos Klubmodul 

4. Diverse udvalg / hjælpepersoner v/Mette 

Der skal laves opgave beskrivelser, beføjelser – udestår  

5. Orientering fra ejendomsudvalg v/Christian og Birte 

Kort omkring møde 30. september 2019 – aftalt der udarbejdes tillæg til lejekontrakt med 
forlængelse frem til 2026. Tillæg fremsendes til kommunen til godkendelse.  

6. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

Alle pt. gående – Prinsessen gerne gå lidt mere med i undervisningen 

Percy går med rutinerede ryttere 

7. Status på undervisere v/Birte 

OK 

8. Næste møde v/Alle 
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Fredag d. 10.  januar 2020 – kl. 18.30 hos Anni, Borgergade 24, Jordrup 

9. Eventuelt v/Alle 

Afregning af undervisere – lidt mere ensretning af afregning inkl. kørsel 

Spørgeskema Riders 1 st og DRF til medlemmer – medlemmer får info mail inden 
spørgeskema sendes ud.  

Udfordringer med Ponygames ryttere, der er ikke mange Jork ryttere. Gerne 
venskabsklubber, hvor vi kan lave små stævner klubberne i mellem – Christian.  

Forslag omkring to lamper på kartoffelhuset med sensor til lys på P –område, spørge 
udlejer om lov til at hænge op og få strøm. 

LED lysstofrør til stald og lade – ok til vi køber 20-30 stk.  

Yderligere opfølgning diverse korrespondance bl.a. spring, arrangementer, brug af hal – 
ikke yderlige kommentarer. 

Opgave - PDF gl. bestyrelsesreferater Mette og Birte 

Fastlæggelse af datoer til 2020 – afklaring om datoer til d-stævner fastlægges i januar 
2020. Mette laver opslag med datoer. 

11. januar PVT cup 

26. januar ponygames 

22. februar kostumespring 

11. marts generalforsamling 

18. april elevstævne 

?? arbejdsdag 

?? ridelejr 

Sommerferie 

4. oktober elevstævne 

10. oktober Rømøtur 

21. november julearrangement 

Juleferie 

 

  


