
Bestyrelsesmøde Dato:. 01.05.2018
Tid: Kl. 18:00
Sted: 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: Louise

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/Jubilæumsdag

1.Godkendelse af sidste referat 
Godkendt

2.Økonomi 
Der var ikke noget nyt til økonomien

3.Meddelelser
Vi gennemgik hvad der var af forskellige puljer der kan søges ved Skanderborg 
kommune evt. til anskaffelse af et mobilt dommertårn



Dif og DIG administrere en ny pulje som hedder en foreningspulje denne pulje 
skal vi holde øje med, med henblik på at vi kan søge denne evt. til ny bund 
udenfor

Mimse har været til møde i Idrætssamvirket hvor man bla. snakkede om at 
man ville undersøge muligheden for at afskaffe 25 år’s reglen.

Mimse har været til repræsentantskabsmøde i Dansk Rideforbund hvor et af 
punkter bla. var afskaffelse af 70 års reglen og dette blev vedtaget at man 
afskaffer denne og der blev nedsat et udvalg som skal kigge på hvordan man 
gør dette på den rigtige måde.

4.Ridecentret
Vi har fået kværke og vi har fået ros for at håndterer det flot. Hestene der er 
smittet, er sat i karantæne og der er taget de forholdsregler der skal tages for 
at forhindre det i at brede sig. Elevundervisningen fungerer som den plejer og 
privatundervisningen fungerer med interne heste. Der er fyldt godt op på alle 
holdene også hos vores privatunderviser. Der er kommet en del nye opstalder 
og der er anskaffet 2 nye ponyer.

5.Udvalgene 
Stævneudvalget
1.afd af klubmesterskabet blev aflyst pga. kværke de vil prøve at undersøge 
muligheden for et erstatningsstævne
Materialeudvalget
Der skal laves en arbejdsweekend og det bliver 9-10 juni opslag følger
Aktivitetsudvalget
Der er stadigvæk plads på den ”store” ridelejr

6.PR – hjemmeside
Hjemmesiden opdateres løbende

7.Certificering
Dette tager vi med på næste møde

9.Eventuelt/Jubilæumsdag
Jubilæumsdag
Der har været afholdt et opstartsmøde med en masse gode ider og vi har lavet 
et opslag med info om hvornår vi holder det og denne skal hænges op rundt 
omkring og på hjemmesiden
Fremtidige datoer for bestyrelsesmøder
12 juni Louise
14 august Pia
11 september Mimse
9 oktober Helle
13 november Anders



11 december Anne Dorte
8 januar Ea
5 februar Jonas
12 marts Louise
9 april Generalforsamling


