
Bestyrelsesmøde d. 2/3 – 15 

Tilstede: Jack, Marianne, Grethe, Julie og Hanne 

Deltagelse af Casper Rasmussen 

Ordstyrer og referent: Jack 

1. Gennemgang af generalforsamling/ referat:  

Godkendt og snakket igennem af den nye bestyrelse. Underskrivelse på næste møde. 

2. Snak om distrikt 7 generalforsamling: 

Referat af Grethe og Hanne, som deltog. 

3. Snak om kommende temaaften d. 9 marts. Hvem gør hvad?: 

Betaling til Grethe Keller. 1000kr + kørsel. 500kr bliver refunderet fra rideforbundet.  

- Casper tænder op i brændeovnen 

- Jack står for kaffe, kage og sodavand 

- Jack sætter stole op søndag 

• Casper køber en kasse kaffe på trælasten til rideklubben 

4. Snak om ny kommende springunderviser: 

• Snak om forudbetaling til dressurundervisning – mange frameldinger på dagen.  

• Evt. en frist for framelding.  Fra 1. april, Grethe laver en seddel som hænges op i stalden 

midt i marts. 

• Snak med Dennis ang. dette. 

Henvendelse fra Kasper Olsen og Jimmi T. Sørensen 

Er i snak med Lars Birkedal 

- ændring af spring tid til tirsdag fra torsdag, hvis det bliver Lars. Der er snakket med Dennis som 

kan godt vil flytte dressurundervisning. 

- Dennis har tilbudt at overtage spring indtil, der laves ny aftale med springtræner.  Vil spørger om 

han vil i marts. 

- Evt. afholdelse af kursus med Lars i marts d. 28-29 

- Mulighed for at Lars også kan undervise lidt i dressur. 



• Casper har kontakt med Lars, også ang. kursus 

5. Status kombineret stævne d. 25-26. april: 

Grethe beretter. Grethe sætter sig sammen med Tina Henriksen ang. præmier osv. Evt. møde d. 10 

marts, tirsdag aften.  

6. Dressur og springudvalg: 

Dressurudvalg: Grethe, Rikke, Tina og Helle. 

Springudvalg: Julie står for at sammensætte et springudvalg. 

• Ansættelse af undervisere på kontrakt – skal der laves. 

7. Arbejdsdag i april: 

18. april kl. 9 

- Henrik bestiller rosetter. 

Punkter/ arbejdsopgaver til arbejdsdag laves til næste bestyrelsesmøde. 

- Hanne laver en seddel, som hænges op i stalden. 

8. Evt.  

Rideregler på AGR:  

• Mail fra Frederik Busch ang. en episode i ridehuset.  

- Hanne skriver en mail til Frederik. Hvad vi har drøftet på mødet. 

• Opdatering af rideregler – Marianne og Hanne står for opdatering. 

• Trakener – ønsker at leje sig ind en weekend i august. Jack snakker med dem, for at få 

præciseret hvad det er de skal leje.  

Næste møde d. 7. april 2015 kl. 19.30 

- Der skal tænkes over en prisliste til sponserer.  

- Størrelser på skilte til ridehuset 

 

 

 


