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Bestyrelsesmøde Dato: 15.12.2015 
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: Louise Carøe 
Suppleant 2: Mathias Diernæs 
 

Afbud: Anja Krogsgaard Larsson 
           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 var ikke til stede. Økonomien gennemgås på næste møde.  
 
 
3) Meddelelser 
Mimse og Louise deltog i D12 møde den 7. december 2015. Der blev drøftet en del emner, 
bl.a.: 

• Forslag om krav om rytterlicens til ryttere, der starter D-stævner.   
• Ønske om opstrammede regler ved deltagelse i klubmesterskaber.  
• Forhold omkring afregning af banedesignere. 
• D-12 vil gerne have input fra klubberne til nyt system til håndtering af fordeling 

af C-stævner. 
• Forslag om fast beløb til TD’ere. 
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• Når C-stævnerne er fastlagt, kan der bydes ind med D-stævner. Efter 15. januar. 
(Pia er opmærksom på dette.) 

• D-12’s stævneudvalg arbejder på en drejebog/manual til stævner. 
• Repræsentant fra D-12 vil gerne komme ud og fortælle om breddeaktiviteter. 
• Planer om talentsamling for dressurryttere. 
• Opfordring til gennemgang af official liste – flere er ikke aktive. 

 
Der henvises i øvrigt til referat fra mødet, som findes på D-12’s hjemmeside. 
 
Helle har fået tillbud på opfriskningskursus i førstehjælp, kr. 500, maks. 10 deltagere. Vi 
fastlægger dato på næste møde. 
 
Der er kommet et forslag om, at klubben skal arrangere en fælles juleafslutning. Vi 
vurderer, at der i forvejen er mange julearrangementer, som de enkelte familier skal 
deltage i. Vi opfordrer derfor til, at forældre og voksenryttere selv arrangerer lidt julehygge/ 
-afslutning på de enkelte hold. 
 
 

4) Ridecentret 
Der er generelt travlt for Jonas og de ansatte. Der er ca. 60 heste opstaldet – og den våde 
vinter giver en del udfordringer i forhold til at holde stalde og udendørsområder pæne og 
rene. 
 
 
5) Udvalgene 
 
Aktivitetsudvalget: 
- 
 
Stævneudvalget: 
Vi havde et rigtig godt D-stævne med 3. afdeling af klubmesterskabet den 27.-29. 
november. Mange starter og god afvikling af stævnet. Dog stadig udfordringer med 
internetforbindelsen, så Live ikke kunne opdateres løbende. 
 
E-stævne afholdes 1. weekend i februar. 
 
Materialeudvalget:  
Der er aftalt reparation af dommervognen med en tømrer.  
 
Juniorudvalget: 
Der har været afholdt juleklip. 
 
Sløjfestævneudvalg: 
- 
 
Ridelejr: 
- 
 
 
6) PR - hjemmeside 
Jytte bliver uddannet i at lægge nyheder på hjemmesiden. Vi skal generelt blive meget 
bedre til at få nyheder på Facebook og hjemmeside. 
 
 
7) Certificering 
Mimse gennemgik ”Organisering”. Vi opfylder kravene. Aktivitetsplanen skal laves i ny form 
på hjemmesiden. Mimse vender dette med Jytte. 
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Pia gennemgik certificeringen til ”D-stævner”. Vi opfylder kravene.  
 
Aktuelle breddeaktiviteter: Ikke nogen aktuelle arrangementer. Der arbejdes fortsat med 
breddeaktiviteter på undervisningsholdene. 
 
 

8) Eventuelt 
- 
 
 
 
Tak for lækkert smørrebrød og masser af juleknas til Jonas ☺ 
 
 
Næste møde er den 19.01.2016 og afholdes hos Anja. 
 
 
 
 
 
 
 


