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Bestyrelsesmøde Dato: 19.01.2016 
Tid: Kl. 18:00 
Sted: Anja 
 

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: Pia Yde Hedegaard 
            Mathias Diernæs 
            Helle Kovdal 

 
 

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. Det ser fornuftigt ud. Opgørelser og afregning efter stævner 
må meget gerne ske lidt hurtigere. Ligeledes kniber det generelt lidt med at få sendt bilag 
direkte til kasseren. Der er søgt medlems- og lokaletilskud.  
 
 
3) Meddelelser 
Næste D-12 møde er den 21.03.2016. Vi aftaler næste gang, hvem der deltager udover 
Mimse.  
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4) Ridecentret 
Byggeriet – startende med nedrivning af den gamle stald - går i gang 01.03.2016. Hestene 
– primært ridecentrets egne heste og ponyer - kommer i teltstald på dressur- eller spring-
banen. Der vi blive orienteret løbende under byggeriet, som uundgåeligt vil give nogle 
gener for centerets brugere. Vi regner med forståelser herfor.  
 
Der bliver i løbet af kort tid lagt et nyt lag sand i bunden i den store hal. På sigt skal bunden 
renoveres kraftigt, da undergrunden arbejder sig op og giver niveauforskelle. Der skal 
graves ned i dybden.  
 
 
5) Udvalgene 
 
Aktivitetsudvalget: 
- 
 
Stævneudvalget: 
Pia og Jannie har været til C-stævne koordinerende møde på Vilhelmsborg. Vi fik tildelt et 
C-stævne i spring hest den 20.–21.08.2016.  
 
Der er indsendt ønsker om D-stævner.   
 
E-stævnet er flyttet til 26. – 27. februar. Mange spændende klasser med breddeaktiviteter; 
joker spring, højdespring, pas de deux mv.  
 
Stævneudvalget er blevet suppleret med et medlem: Anders.  
 
 
Materialeudvalget:  
Stativer til den mobile military bane er blevet lavet hos en smed. Banen bygges, når 
staldbyggeriet er afsluttet.  
 
Reparation af dommervognen er gået i gang. Den ene ende af den store ridehal er pt. 
inddraget til formålet.  
 
Juniorudvalget: 
- 
 
Sløjfestævneudvalg: 
Del af E-stævnet. 
 
Ridelejr: 
- 
 
6) PR - hjemmeside 
Der skal oprettes en mailadresse til den PR-ansvarlige. 
 
Der vil fremover blive udsendt et nyhedsbrev til medlemmerne ca. hvert kvartal.  
 
 
7) Certificering 
Miljø-certificeringen gennemgås på næste møde (Mathias eller Jonas). 
 
Aktuelle breddeaktiviteter: E-stævne i februar med diverse klasser. 
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8) Eventuelt 
- 
 
Tak for dejlig mad til Anja ☺ 
 
 
Næste møde bliver den 23.02.2016 og afholdes hos Jonas. 


