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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen  
Tid: Tirsdag den 22. september 2020 kl. 19.15  
Deltagere: Anette Grøndal, Birte Kyed Andersen, Mette Schmidt, Marianne B. Kristensen, 

Anni Brahms, Annie Hasfeldt, 
Afbud: Helle Schultz Rasmussen   

 

Referat 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Referat fra 18. august 2020  

Følger op omkring boring – Birte 

Mello fortsat i behandling 

Smed – rykkers for 3 regninger  

Poul Erik Bech fonden – søges til f.eks. foredrag Marianne Flormann - Anni 

2. Økonomi 

Ca tkr. 170, tkr. 22 sponsor kto,  mgl hø afregning og dyrlæge regning for Mello 

3. Status på foreningssystem v/Birte og Anette 

Går fint – der kommer opdateringer som Anette kigger lidt efter 

4. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

Fungerer fint med dem vi har. 

Fra næste sæson 2021 vedtages, at der betales ½ opstaldning for heste som går med 
på elevhold, da brugen er begrænset.  

5. Status på undervisere v/Birte 

OK 

6. Næste møde  tirsdag 27. oktober 2020 kl. 19.15 v/Alle 

7. Eventuelt v/Alle 

Forespørgsel på køretid i hallen samt opbevaring af vogn i privatstald til vinter  – ok 
søndag fra 18-19.30 

Fra møde i distriktet? Nyt omkring ryttermærker, klubber have søgt tilskud fra fonde med 
forskellig succes. Marianne undersøger nærmere omkring ryttermærker. 

Covid19 – hvis det igen påvirker driften? hvad kan vi gøre for at sikre økonomien. Kan vi 
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bede ejere af elevheste betale opstaldning i perioden? Beslutning. Hvis vi igen bliver 
ramt af nedlukning, så overgår vi straks til nedsat betaling for undervisning. Evt. kan det i 
yderste konsekvens blive nødvendigt at opkræve ejerne de faktiske omkostninger til 
foder, smed, strøelse mv.  

Elevstævne 4. okt. -  opdeles i klasser så der ikke er så mange på området ad gangen, 
boden rykkes rundt, så der ikke kan siddes under overdækning – umiddelbart ikke krav 
om mundbind pga. udendørs arrangement. Vi forbereder d. 3/10 fra kl. 13 

Privatstalden – silo må gerne fjernes hvis muligt. 

Det store dommerhus køres ud til springbanen evt. bruges til stævne den 4. oktober for 
at skabe mere plads ved porten. Trailer med spring kan køres lidt længere ned mod 
porten i stedet.  

 

 

 


