
Bestyrelsesmøde Dato: 18.06.19
Tid: Kl. 18:00
Sted: Pia

Deltagere: Formand: Marianne Frisk Jensen (Mimse)
Næstformand: Anne Dorte Johanse(ADJ)
Sekretær: Pia Yde Hedegaard (PYH)
Kasserer: Louise Carøe (LC)
Bestyrelsesmedlem: Helle Kovdal (HK)
Ridecenter:Lærke Risskov (LR)
                  Ane Palm Risskov (APR)
Suppleant 1: Ea La Cour Søborg (ELS)
Suppleant 2: Emma Perriton (EP) 

Afbud: 

Referent: Pia Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:

⦁ Godkendelse af sidste referat 
⦁ Økonomi 
⦁ Meddelelser
⦁ Ridecenter
⦁ Udvalgene
⦁ Pr-hjemmeside
⦁ Certificering 
⦁ Eventuelt

1.Godkendelse af sidste referat

Godkendt

2.Økonomi 
Louise gennemgik økonomien og det ser rigtig fint ud og vi følger 
vores budget.
Betaling for privatundervisningen ved Anne Dorte flyttes til 
klubmodulet efter sommerferien

3.Meddelelser
Der er ikke fyldt helt op på voksenholdene, men børneholdene er 
fyldt op.
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Tina Bjerregaard arrangerer en events for voksne, der kommer 
nærmer info på hjemmesiden og dette og evt. andre events.
Springconseptet fungere rigtig godt
Dressurundervisningen ved Anne Dorte køre stabilt
Mimse har været til D-12 møde referat fra mødet kan ses på D12’s 
hjemmeside

4.Ridecentret
Der er blevet ryddet op omme bagved den store ridehal, og 
containeren er blevet fjernet. Man fortsætter med at rydde op og 
skabe plads.
Der er blevet lagt nyt gulv i sekretariatet så fremadrettet bliver det 
til dagligt at man skal bruge blå overtræksfutter eller skoene af. Når 
der har været stævner, skal der gøres rent, så der er pænt til 
mandag morgen.
Der er kommet en ny opstalder
Handicapstien er blevet slået så den er klar til at man kan ride den 
tur, det er en flot tur.

5.Udvalgene 

Aktivitetsudvalget
Der har været holdt ride lejr for de 6-9 årige og det gik rigtig godt, 
sidste weekend i juni er det de store der skal på ride lejr og der er 
25 tilmeldt
Der er kursus i bom øvelser på søndag v. underviser Jimmi

6. Pr-hjemmeside
Hjemmesiden køre rigtig fint 

7. Certificering
Dette pkt. tager vi næste gang

8.Eventuelt
Tak for go ro og orden 
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