
Bestyrelsesmøde Dato:14.08. 2018
Tid: Kl. 18:00
Sted: Pia

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: Ea, Anders, Louise

Referent: Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste referat 
2. Økonomi 
3. Meddelelser
4. Ridecenter
5. Udvalgene 
6. Kursus
7. Undervisning
8. PR – hjemmeside
9. Eventuelt/Jubilæumsdag

1.Godkendelse af sidste referat 
Godkendt

2.Økonomi 
Økonomien ser fornuftig ud, men vi skal stadigvæk være tilbageholdende med 
vores udgifter.

3.Meddelelser
Mimse har været til D-12 møde sammen med Marianne referat fra dette møde 
ligger på D-12’s hjemmesiden. Nedfor er fremhævet nogen af punkterne



Pkt. 5 Klubberne budgetteret med 25 kr. pr. medlem til forbundet og at 
gebyret ikke refunderet. Læs mere under punktet i referatet
Pkt. 8 Kursusudvalget i D-12 vil lave et ad hoc- udvalg hvor de kan udveksle 
erfaringer. Læs mere under dette punkt i referatet

Skanderborg kommune gør opmærksom på at man nu kan søge i deres 
anlægspuljer, og så kan man søge i folkeoplysningsudvalgets start pulje

4.Ridecentret

Der tages ikke flere opstalder ind pt.

Der er kommet 2 nye nordbagger Olivia og Freja

Der er kommet ny bund i den store ridehal

5.Udvalgene 
Riderlejr
Der blev evalueret på begge ridelejeren og der kommer lidt justeringer og 
Helle og udvalget går videre med dette til næste gang

Stævneudvalget
Der er stævne i weekenden og der er lavet flotte opslag om hjælper og 
reklame for stævnet

6. Kursus

Der er fundet ny dato for afholdelse af kurset med Jimmy og det bliver d. 25 -
26 august tilmelding via mail til Ea eller via facebook.

7. Undervisning
Der er fyldt godt op på holdene og det fungere fint

9. PR – hjemmeside
Hjemmesiden bliver flot opdateret

10. Eventuelt/Jubilæumsdag
Vedr. jubilæumsudvalget så har de holdt møde og der bliver udarbejdet et 
program som bliver lagt på facebook og hjemmesiden

Næste møde er 11. september 2018 hos Mimse


