
 

Bestyrelsesmøde Dato:. 25.04.2017 
Tid: Kl. 18:00 
Sted: Rideskolen/Jonas 
 

Deltagere: Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse) 
Næstformand: Anders Sommer (AS) 
Sekretær: Pia Yde Hedegaard (PYH) 
Kasserer: Louise Carøe (LC) 
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal (HK) 
Ridecenter: Jonas Thorup Hofer (JTH) 
  
Suppleant 1: Ea La Cour Søborg (ELS) 
Suppleant 2: Anne Dorte Johansen (ADJ) 
 

Afbud:  
 

 
 

Referent:  Sekretær: Pia Yde Hedegaard 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af sidste referat  
2. Økonomi  
3. Meddelelser 
4. Ridecenter 
5. Udvalgene  
6. Bestyrelsens arbejdsopgaver 
7. PR – hjemmeside 
8. Certificering 
9. Eventuelt 

 
 
 
  
1.Godkendelse af sidste referat  

 Godkendt 

2.Økonomi  

  

3.Meddelelser 

Mimse og Pia var til repræsentantskabsmøde i lørdags og der ligger referat fra 
dette på Dansk Rideforbunds hjemmeside 



Støtteforeningen holder hjælperfest d. 2 september 2017 

Vi er blevet kontaktet af en gruppe beriderelever som gerne vil skrive en 
opgave om vores ride klub, de vil gerne komme på besøg og se stedet og stille 
nogle spørgsmål  

23 juli skal der flages med DRF jubilæumsflag 

Nye datoer for b-møder: 

2017 

30 maj Pia 

20 juni Louise 

8 august Anders 

5 september Ea 

10 oktober Anne Dorte 

14 november Helle 

12 december Mimse 

28 december julefrokost 

2018 

23 januar Jonas 

20 februar Louise 

20 marts Anders  

12 april generalforsamling 

  

4.Ridecentret 

Der er blevet lagt asfalt foran stalden  

Der er godt fyldt op i stalden 

  

5.Udvalgene  

Aktivitetsudvalget/Bredde 

Vi starter op med fællesspisning igen og første gang bliver tirsdag d. 9 maj kl. 
18 i rytterstuen og man tager en ret mad med som passer til det antal 
personer man kommer. Jonas og Mimse sørger for opslag i rytterstuen 



 

Byggeudvalg (Anders er tovholder på dette) 

Arbejdsweekend 20-21 maj Jonas og Mimse laver opslag  

Planlagt arbejde ordne udv. Dommertårn og male spring 

Stævneudvalget 

Der afholdes 1 afd. af springcuppen d. 6-7 maj der er på nuværende tidspunkt 
ikke ret mange starter der er sidste frist på fredag også tager vi stilling til hvad 
vi skal gøre 

Der er stævnetilrettelæggelses kursus d. 20 maj hvor der er et par stykker der 
deltager 

Juniorudvalget 

Der blev sat et nyt udvalg på generalforsamlingen 

De har arrangeret en pony camp d. 18-20 august 

6.Bestyrelsens arbejdsopgaver 

Dette tager vi på næste møde 

7.PR/IT – hjemmeside 

Anders har overtaget dette og tager sig af dette  

8.Certificering 

Næste møde tager vi sikkerhed og det er Mimse der er tovholdere på denne 

Dorte kigger på brede certificering med henblik på at overtage denne 

9.Eventuelt 

Tak for mad og husly til Jonas næste møde er d. 30 maj hos Pia 

 

 

 

 

 

 


