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Bestyrelsesmøde Dato: 31.03.2015 
Tid: Kl. 18:00 
Sted: Karen Marie 
 

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 
            Pia Yde Hedegaard 
 

 
 

Referent: Karen Marie Bach Sekretær: Pia Yde Hedegaard 

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

 
 
Referat: 
 
1) Godkendelse af sidste referat 
Referatet blev godkendt. Underskrives til generalforsamlingen, når vi alle er der.  
 
 
2) Økonomi 
Anja var ikke til stede. Økonomien gennemgås på næste møde.  
 
 
3) Meddelelser 
Der var ingen specielle meddelelser.  
 
 
4) Ridecentret 
Der er fortsat stor aktivitet på ridecentret. Der er kommet flere voksne ryttere på holdene. 
Der er venteliste på opstaldning.  
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5) Generalforsamlingen, herunder bestyrelsens beretning 
Der er styr på rosetter, pokaler og skridttæpper til klubmestre, championatsvindere og 
klassevindere. Vi aftalte desuden, hvem der skal have Gert Rasmussen og hustrus vandre-
pokal for en særlig indsats i klubben. 
 
Helle sørger for øl, sodavand og brød til generalforsamlingen. 
 
Punkter til bestyrelsens beretning blev gennemgået. Mimse arbejder videre med 
beretningen og mailer den til os et par dage inden generalforsamlingen. 
 
 
6) Udvalgene 
 
Aktivitetsudvalget: 
Der har været afholdt hyggespring med Anja som underviser. Det var en stor succes. Vi vil 
bestræbe os på at afholde hyggespring mere regelmæssigt. Hyggespring afholdes en lørdag 
eller søndag og er fortrinsvis for mindre øvede ryttere og/eller heste – men alle er 
velkomne.  
 
Stævneudvalget: 
- 
 
Materialeudvalget:  
Aktivitetsdag den 30. og 31. maj. Der skal repareres støtter og laves fyld til spring mm. 
Jonas og Anja sørger for at sortere springmaterialet inden den 30. maj. Jonas er tovholder 
på opgaven. Bjarne sørger for indkøb af maling og pensler etc. Helle sørger for forplejning. 
Mimse laver et opslag og får det lagt på Facebook og hjemmeside + rytterstuen – ca. den 5. 
maj. 
   
Juniorudvalget: 
- 
 
Sløjfestævneudvalg: 
- 
 
Breddeaktivitet: 
Der er bestilt en stor fodbold til hestefodbold ☺. Der er desuden ved at blive lavet en 
ringridergalge.  
 
Støtteforening: 
Støtteforeningen planlægger at afholde rytter-/medhjælperfest den 20. juni. Nærmere info. 
følger.  
 
 
7) PR - hjemmeside 
- 
 
 
8) Certificering 
- 
 
 
9) Eventuelt 
Klubbens ansættelsesaftale med Jonas skal fornyes. Mimse går videre med dette. Jonas er 
ansat af klubben som daglig leder for klubbens ansatte samt til at sørge for diverse 
administrative opgaver. Datoer for bestyrelsesmøder i frem til generalforsamlingen 2016 
fastlægges af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen/på det første bestyrelsesmøde. 


