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Bestyrelsesmøde Dato: 16.12.2014 
Tid: Kl. 18:00 
Sted: Mathias 
 

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: Anja Krogsgaard Larsson 
            Bjarne Darré 
 

 
 

Referent: Karen Marie Bach Sekretær: Pia Yde Hedegaard 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af sidste referat 
2. Økonomi  
3. Meddelelser 
4. Ridecentret 
5. Udvalgene  
6. Retningslinjer for optjening af point til klubmesterskab og 

championatslisterne 
7. PR – hjemmeside 
8. Certificering 
9. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 
1) Godkendelse af sidste referat 
Referatet blev godkendt. 
 
 
2) Økonomi 
Anja var ikke til stede. Punktet gennemgås på næste møde. 
 
 
3) Meddelelser 
DIF og DGI har igangsat en undersøgelse om danskernes adfærd med henblik på at få os 
gjort mere aktive. Mimse besvarer undersøgelsen. 
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Mimse og Pia har været på D 12 møde (inkl. julefrokost ☺). Pia deltager i stævne-
koordinerende møde den 15. januar. Deltagelse er nødvendig for at få tildelt C-stævne.  
Videncenter for Landbrug har aftale med DRF om gratis rådgivning ved problemer i 
forbindelse med hestehandler. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at der på 
Videncenter for Landbrugs hjemmeside kan findes og downloades en standard købsaftale.  
 
Se det fulde referat fra mødet på D 12’s hjemmeside. 
 
Fællesudvalgsmøde flyttes til tirsdag den 10. marts kl. 18:00 i rytterstuen.  
 
 
4) Ridecentret 
Ny dyrepasserelev er startet i praktik. 
Af igangværende aktiviteter kan nævnes etablering af nyt hegn mellem foldene.  
Det øgede antal af opstaldede heste har givet en del mere at se til for de ansatte i forhold til 
det daglige arbejde med pasning af hestene etc.  
 
 
5) Udvalgene 
Aktivitetsudvalget: 
Temaaften ”Korrekt dressurridning – hvordan?” afholdes tirsdag den 13. januar. Pia sørger 
for PR i den forbindelse. 
 
Stævneudvalget: 
Der er indsendt ansøgning om C og D-stævner for den kommende sæson. Når datoerne er 
godkendt, sender Pia info. til Kasper, så det kan blive lagt i kalenderen på hjemmesiden.  
 
Materialeudvalget:  
- 
 
Juniorudvalget: 
- 
 
Sløjfestævneudvalg: 
Der har været sløjfestævne med ponygames den 22. november – med indlagt show i form 
af et race mellem Heinze på crosser og de tidligere vindere af DM i military: Jonas og 
Aschanti. Heinze og crosseren vandt ☺.    
 
 

6) Retningslinjer for optjening af point til klubmesterskab og championatsliste 
Det blev besluttet, at 0-runder i spring pr. 01.01.2015 rangerer som ”Øvrige placeringer” 
mht. point til championatslisten. Karen Marie informerer Kirsten og får opdateret oversigten 
over optjening af point på hjemmesiden. 
 
Karen Marie og Pia kigger på, om reglerne for optjening af point til klubmesterskaberne evt. 
skal revideres og fremlægger evt. forslag på næste bestyrelsesmøde. 
 
 
7) PR - hjemmeside 
- 
 
 
8) Certificering 
Miljø: Vi afventer svar fra DRF. 
Bredde: Anja har igangsat ansøgning.  
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Opstaldning: Der mangler kun få punkter, for at vi opfylder betingelserne. Kontrakt til 
opstaldere opdateres. Der skal laves et tillæg til opstaldningskontrakterne vedr. 
gødningsprøver, vaccinationer mv. Tillæggene skal være tilgængelige for staldpersonalet. 
Mimse og Jonas arbejder videre med certificeringen.   
 
 
9) Eventuelt 
Næste møde bliver den 27.01.2015 og afholdes hos Helle.  
 
  
 
 
Tak for dejlig julemad - inkl. sprød svær - til Mathias. 


