
Bestyrelsesmøde Dato: 12.03.2019
Tid: Kl. 18:00
Sted: Hyor

Deltagere: Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse)
Næstformand: Anne Dorte Johansen(ADJ)
Sekretær: Pia Yde Hedegaard (PYH)
Kasserer: Louise Carøe (LC)
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal (HK)
Ridecenter: Marianne Jakobsen (MJ)som 
stedfortræder for Jonas Torup Hofer (JTH)
Suppleant 1: Ea La Cour Søborg (ELS)
Suppleant 2:

Afbud: Pia, Louise

Referent: Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:

⦁ PR – hjemmeside
⦁ Godkendelse af sidste referat 
⦁ Økonomi 
⦁ Meddelelser
⦁ Generalforsamling
⦁ Ridecenter
⦁ Udvalgene 
⦁ Eventuelt

1.Hjemmeside
Rigtig god og altid fuldt opdateret hjemmeside.

2.Godkendelse af sidste referat
Godkendt

3.Økonomi
Regnskabet ligger hos revisor.

4.Meddelelser
Det er nu muligt selv at rette oplysninger om klubben på Drf.Go.
Ved D stævner behøver man fremover ikke et bestemt antal klubber for, 
at det kan være et D-stævne.
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Foreningernes aften er d. 26/3 i Kulturhuset Skanderborg.

Vores helheds orienteret koncept kører rigtig godt og der kommer flere 
tilmeldte. Undervisningen er meget udviklende for både rytter og hest.
5. Generalforsamling
Der er Generalforsamling i Rytterstuen d. 9. april kl. 19.00.
Det er vedtaget forslag til forslag til vedtægtsændringer.
Kontingentet er diskuteret.

6.Ridecentret
Der bliver lavet trailer med affaldssortering, som stilles på 
parkeringspladsen til fri
afbenyttelse.
Indgangspartiet i stalden er nu ved at være helt færdig og klar til brug.
Ridecentret kører godt – der fyldt op i staldene.
Tina har mange nye ryttere i longe og der kan være mulighed for, at der 
bliver oprettet et ekstra hold.

7.Udvalgene 

Stævneudvalg:
Der er afholdt 2 stævner – C stævne i januar og fastelavnsstævne i 
februar, som var
velbesøgt.

Materialeudvalg:
Der er ledige pladser i materiale udvalget, og der bliver mulighed for at 
melde sig i udvalgene allerede på generalforsamlingen.

Juniorudvalg:
Marianne hører juniorudvalget vedr. næste års junior udvalg.

Aktivitetsudvalg:
Den lille ridelejr er fyldt op og den store ridelejr er også godt på vej til at 
blive
fyldt.

Sløjfestævneudvalg:
Ved sidste sløjfestævne havde vi 25 deltagere pr. dag og det måtte derfor 
holdes over to dage. Efterfølgende blev dagene afsluttet med 
tøndeslagning.
Fremadrettet afholdes der sløjfestævne 2 gange årligt samt som afslutning 
på hhv. den store og den lille ridelejr.

8.Eventuelt
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