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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen  
Tid: Tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 19.15  
Deltagere: Anette Grøndal, Birte Kyed Andersen, Mette Schmidt, Marianne B. Kristensen, 

Anni Brahms, Annie Hasfeldt, Helle Schultz Rasmussen   
Afbud:  

 

Referat 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Referat fra 22. september 2020  

Birte – opfølgning på brønd. Får gensendt tilbud. 

Marianne – undersøger omkring ryttermærker 

Beslutningsændring – hvis nye med elevhest kommer til i stalden ½ betaling for 
opstaldning.  

Mello – færdig i behandling ikke fået den forventede virkning. Bliver tjekket af Diana. 

2. Økonomi 

Saldo  ca. tkr. 135, enkelt udmelding 

3. Status på foreningssystem v/Birte og Anette 

Intet nyt 

4. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

Ok til at vente med indkøb. Hvis vi finder stor kat. 3 el. lille kat. 2 

Foderskifte – til All round pilllets fra Herkules til alle. Dermed udgår vitaminer, vrinsk og 
raket. Der bliver sendt skriv ud til passer/ejergruppen, når det træder i kraft.  Alle: Kig 
efter opbevaringsboks – anordning til foderopbevaring. 

Sadel Gipsy –  Marianne kigger efter ny 15” kombi  (spg. I Høøks, Tufra, Agroland) 

5. Status på undervisere v/Birte 

Intet nyt 

6. Næste møde  tirsdag d. 12. januar 2021 kl. 19.15 v/Alle 

7. Eventuelt v/Alle 

Julelotteri 200 stk. har vi til salg. 

http://www.jork.dk/


 Jordrup og omegns 

 Rideklub 
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Birte retter tillæg til elevhestekontrakt – omkring betaling af faktiske omkostninger ved 
både smitte i stalden eller pga. ”coronatilstande” samt opdatering af formulering omkring 
dyrlæge. 

Corona - opfølgning, hvis smittede hvem og hvordan – Anette er kontaktperson. Vi 
hjælper alle omkring sparring mv.  

Hvis der indføres yderligere restriktioner overgår vi til 2 elevhold pr. dag og dermed halv 
pris.  

Der laves en messenger gruppe omkring brug af hallen, så vi fordeler os og ved, hvornår 
der er undervisning af Line, Sabrina eller andre der gerne vil ride sammen. 

I forhold til weekender er området zoneopdelt med mulighed for 10 personer i hver zone 
hhv. hallen, stald, lade, privatstald og udenfor – der opfordres til sund fornuft samt at der 
gives plads til hinanden.  

Sociale arrangementer – aflyst indtil videre. 

HUSKER… 

Opgave – ny lås skal påsættes dommervogn. 

Ansøgning Poul Erik Bech fonden 

Anette indkøber af 4 kostehoveder 70 cm, 2 skovle  

 

 


