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Bestyrelsesmøde Dato: 17.11.2015 
Tid: Kl. 18:00 
Sted: Mimse 
 

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: Louise Carøe 
Suppleant 2: Mathias Diernæs 
 

Afbud: Karen Marie Bach 
           Mathias Diernæs 

 
 

Referent: Pia Yde Hedegaard 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, og det ser fornuftigt ud. 
Vores medlemstal er lidt stigende ifht. sidste år. 
 
 
3) Meddelelser 
Vi har opdateret vores brev til sponsorer og bruger dette fremover, når vi skal ud og søge 
sponsorer. Pia tager det med til stævneudvalget. 
 
Mimse udfylder spørgeskema vedr. frivillighed i foreninger. 
 
Mimse og Louise deltager i næste D12 møde, som er d. 7. december 2015. 
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Vi snakkede om at rykke vores møder til en anden ugedag/rullende dage, men besluttede at 
holde fast i, at vi mødes om tirsdagen som planlagt resten af denne bestyrelsesperiode, da 
vi ikke kan få det til at fungere med rullende dage – der vil hele tiden være nogen, der ikke 
kan deltage. 
 
Helle undersøger, hvad det koster at afholde et opfriskningskursus i førstehjælp. 
 
 
4) Ridecentret 
Der er fyldt godt op i staldene, og der er kommet nye lysstofrør/lamper i den lille ridehal og 
i rundbue stalden. 
 
 
5) Udvalgene 
 
Aktivitetsudvalget: 
Bjarne afholder hyggespring. 
 
Stævneudvalget: 
Næste stævne er D-stævne med 3. afdeling af klubstævnet den 27.-29. november. 
Stævneudvalget har holdt møde, og næste års stævner er planlagt, og vi vil gerne afholde 8 
stævner heraf et E-stævne som et internt stævne, 2 D-stævner som en Hylkecup med en 
dressur weekend og en spring weekend, 1 C stævne Hest, 3 D-stævner som klubmester-
skab. 
 
Lars Heltborg vil gerne lave forslag til sponsorkoncept, dette synes bestyrelsen er en rigtig 
god ide. Lars sender sit forslag til Mimse, som tager dette med til bestyrelsen til 
godkendelse. 
 
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at når en klasse med 2 startende gennemføres, så 
skal den afvikles som ordinær klasse, og der er placering til 1. pladsen (iht. DRF’s 
reglement). Vi har skrevet min. 3 starter i vores proportioner til klubmesterskabsstævnerne. 
Dette bliver naturligvis korriget. Det drejer som om en enkelt klasse, hvor vinderen skal 
have en sløjfe og have sine point registreret.  
 
Materialeudvalget:  
- 
 
Juniorudvalget: 
Juniorudvalget har holdt møde og har planlagt at holde juleklip og lave juelpynt til rytter-
stuen samt talt om andre spændende aktiviteter i 2016. 
 
Sløjfestævneudvalg: 
Næste sløjfestævne er den 21. november.  
 
Ridelejr: 
-    
 
 
6) PR - hjemmeside 
Pia skal sende foreløbigt resultat af klubmesterskabet til Kasper, generelt skal vi være bedre 
til at sende info omkring vores stævner til hjemmesiden. 
 
 
7) Certificering 
Gennemgang af ”Organisering” (Mimse) skubbes til næste møde d.15. december. 
Næste gang skal vi desuden gennemgå ”D-stævner” (Pia). 
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Aktuelle breddeaktiviteter: Sløjfestævne den 21. november. 
 
 
 
8) Eventuelt 
Bestyrelsens julefrokost afholdes d. 28. december hos Pia. 
 
 
 
Tak for god mad til Mimse (Bjarne) ☺ 
 
 
Næste møde er den 15.12.2015 og afholdes hos Jonas. 
 
 


