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Bestyrelsesmøde Dato: 05.03.2015 
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 
            Mathias Diernæs 
 

 
 

Referent: Karen Marie Bach Sekretær: Pia Yde Hedegaard 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af sidste referat 
2. Økonomi  
3. Meddelelser 
4. Ridecentret 
5. Udvalgene  
6. PR – hjemmeside 
7. Certificering 
8. Eventuelt 

 
 
Referat: 
 
1) Godkendelse af sidste referat 
Referatet blev godkendt. 
 
 
2) Økonomi 
Anja gennemgik økonomien. Ikke noget specielt at bemærke. Mimse og Karen Marie 
underskrev ansøgning om Dankort, så vi kan bruge mobile pay til stævner. Indkøb af en 
mobiltelefon blev ligeledes godkendt. Anja har fundet et regnskabsprogram, som er meget 
brugervenligt og ikke så dyrt i brug. Bestyrelsen godkendte, at Anja kan købe programmet, 
hvis revisoren kan godkende det. Anja aftaler med revisoren, hvornår vi underskriver 
årsregnskabet. 
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3) Meddelelser 
Der er kommet nye retningslinjer for afregning af banedesignere og banedesigner-
assistenter. Skal afregnes med et fast honorar. Der skal ikke betales km penge. 
 
Repræsentantskabsmøde den 19. april i Rebild. Mimse og Pia – og gerne yderligere to – 
deltager. 
 
DRF afholder forbundsdag den 18. april, ligeledes i Rebild. Temaet er hestevelfærd.  
 
 

4) Ridecentret 
Der er pt. 60 heste på ridecentret. Der er opsat nye kæder til opbinding af heste på 
staldgangen.  
 
Staldmøde for opstaldere og partsryttere planlagt til den 18. april kl. 10:00. Nærmere info. 
sendes pr. mail direkte til opstaldere og partsryttere via faktureringssystemet. 
 
 
5) Udvalgene 
Ny dato for fællesudvalgsmøde fastlægges efter generalforsamlingen. 
 
Aktivitetsudvalget: 
Der planlægges afholdelse af hyggespring (for mindre rutinerede ryttere og/eller heste) den 
22. marts. Underviser Anja. Start 10:00. Niveauinddeling.  
 
Stævneudvalget: 
Vi havde et velbesøgt klubstævne i februar med mange starter. Opfølgning og evaluering af 
stævnet på udvalgsmøde næste uge samt planlægning af næste stævne.  
 
Materialeudvalget:  
Den årlige aktivitetsdag (reparation og maling af spring mv.) planlægges til lørdag den 30. 
maj. Dagen planlægges nærmere på næste møde.  
   
Juniorudvalget: 
- 
 
Sløjfestævneudvalg: 
- 
 
Breddeaktivitet: 
Klubbens medlemmer er inviteret til patruljeridt på Skaarup Overgaard den 6. april. 
 
 

6) PR - hjemmeside 
Kasper har opdateret diverse info. på hjemmesiden, bl.a. info. om ansatte.  
 
 
7) Certificering 
Bredde: Anja har indsendt ansøgning.  
 
 
8) Eventuelt 
Næste møde er den 31.03.2015 og afholdes hos Karen Marie. Det er sidste møde inden 
generalforsamlingen den 9. april. 
 
 
Tak for dejlig mad til Jonas ☺ 


