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Bestyrelsesmøde Dato: 30.09.2014 
Tid: Kl. 18:00 
Sted: Jonas 
 

Deltagere: Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse) 
Næstformand: Karen Marie Bach 
Sekretær: Pia Yde Hedegaard 
Kasserer: Anja Krogsgaard Larsson 
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal 
Ridecenter: Jonas Thorup Hofer 
  
Suppleant 1: Mathias Diernæs 
Suppleant 2: Bjarne Darré 
 

Afbud: Bjarne Darré  
 

Referent: Karen Marie Bach Sekretær: Pia Yde Hedegaard 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af sidste referat 
2. Re-certificering samt ny cerficering (Miljø) 
3. Økonomi  
4. Meddelelser 
5. Ridecentret 
6. Udvalgene  
7. PR – hjemmeside 
8. Eventuelt 

 
Referat: 
 
1) Godkendelse af sidste referat 
Referatet blev godkendt. 
 
 
2) Re-certificering samt ny certificering (Miljø) 
Helen Munksø, udviklingskonsulent i Dansk Ride Forbund deltog under dette punkt. Alle 
certificeringer blev gennemgået punkt for punkt med henblik på at sikre, at vi fortsat lever 
op til kravene, hvilket Helen kunne konstatere, at vi gør. Helen foreslog, at velkomst-
folderne, som udleveres til nye ryttere og partsryttere bliver lagt på hjemmesiden – det vil 
vi gøre.  
 
Miljø: Jonas kunne orientere om, at Ridecentret allerede lever op til de fleste af kravene i 
Miljø-certificeringen. El-pærer vil løbende blive udskiftet til sparerpærer.  
 
Helen orienterede om ny certificering: Breddecertificering. Vi kigger alle på, hvad vi skal 
gøre for også at få denne certificering og vender det på næste bestyrelsesmøde.  
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3) Økonomi 
Anja gennemgik økonomien. Det ser fornuftigt ud. Størstedelen af de medlemmer, der ikke 
havde betalt medlemskab, har nu betalt.  
 
 
4) Meddelelser 
Mimse og Pia har været til D-12 møde:  
 
D-12 formanden orienterede bl.a. om en ny TD uddannelse, som er på vej. Det blev des-
uden drøftet, om der skal være TD’er til stede ved klubstævner. Der arbejdes på ensartet 
skala vedr. stævneevalueringer. Forbundet vil fremover kræve navn på klager, der indgives 
af ryttere i forbindelse med stævner. Konsekvenserne af skolereformen blev drøftet. Der er 
materiale på DRF’s hjemmeside ang. samarbejde med skoler. Der blev henstillet til, at 
klubbernes hjemmesider opdateres mht. mailadresser, bestyrelse etc. Breddeudvalget er 
meget aktivt og vil gerne have, at klubberne henvender sig. Stævnesystemet skal 
opdateres. Evt. ønsker skal fremsendes snarest. Ponymåling ligger fremadrettet i DRF-regi. 
Der mangler praktikpladser til berideruddannelsen hos rideskoler. 
 
Se i øvrigt det fulde referat fra mødet på D-12’s hjemmeside. 
 
Vores årlige fællesmøde for udvalgene afholdes den 20.01.2015. 
 
 
5) Ridecentret 
Der er pt. ingen ledige bokse. Der vil blive springkursus for urutinerede springryttere 
og/eller heste (kendt som hyggespring) igen i løbet af kort tid. Det bliver denne gang med 
Anja som underviser. Nærmere info. følger i rytterstuen og på Facebook. Jonas har taget 
nyt elektronisk system i brug til fakturering af undervisning. Det kræver en del ekstra 
arbejde i begyndelsen, men vil på sigt lette administrationen betydeligt. En ny (sød) hest 
indkøbt til handicapridning.  
 
 
6) Udvalgene 
Aktivitetsudvalget: 
- 
 
Stævneudvalget: 
- 
 
Materialeudvalget:  
Der skal vinduer og ny facade på dommervognen inden næste stævne. Jonas er på sagen. 
Bestyrelsen godkendte indkøb af nye elementer til køkken. Op til kr. 20.000,-, dog gerne 
billigere…. Det er en stor udskrivning, men en forudsætning for, at vi kan holde et højt 
niveau omkring vores cafeteria til stævnerne. 
 
 
Juniorudvalget: 
- 
 
Sløjfestævneudvalg: 
Stævne 11. oktober (dressur). 
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7) PR - hjemmeside 
Jonas beder Kasper deltage på næste bestyrelsesmøde, således at vi kan gennemgå 
hjemmesiden fra ende til anden. Alle bestyrelsesmedlemmer skal være forberedte til dette 
punkt. 
 
 
8) Eventuelt 
Klubtøj kan fremadrettet kun købes i begrænsede perioder.  
  
 
 
Tak for dejlig mad til Anja. 
 
Næste bestyrelsesmøde er den 28.10.2014 hos Mimse.  

 


