
 

Bestyrelsesmøde Dato: 17. September 

Tid: Kl. 18:00 
Sted: Ea 

 

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 Rikskov (LR) 

                    Ane Palm Rikskov (APR) 
Suppleant 1: Ea La Cour Søborg (ELS) 

Suppleant 2: Emma Perriton (EP) 
 

Afbud: Louise 

 

 

 

Referent: Pia Sekretær: Pia Yde Hedegaard 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af sidste referat  
2. Økonomi  

3. Meddelelser 
4. Ridecenter 

5. Udvalgene  
6. PR – hjemmeside 

7. Eventuelt 
 

 

1. Godkendelse af sidste referat 

Godkendt 

2. Økonomi 

Det ser fint ud 

3. Meddelser 

Vi har fået en mail fra dansk ride forbunds bredeudvalg med en ny form 

for breddeaktivitet, vi har den lige i baghovedet. 

Der er distrikt rådsmøde d. 21. september Pia deltager i stedet for Mimse 

 

 



4. Ridecenter 

Der skal rydes op i springmaterialet så vi kan få vores stævnespring stillet 

i tørvejr og lidt bagved og de spring der bruges til træning, står på en 

vogn så de er nemme at komme til. Der blev snakket om et forslag til at 

lave noget overdække evt. ved det udvendige. 

Der varsles prisstigninger på opstaldninger og parter 

  

5. Udvalgene 

Stævneudvalget 

Der er dressurstævne i weekenden og der er fyldt op med hjælper det er 

et lille stævne. 

Championats listen 

Fra 2020 bliver det sådan at man selv skal indberette sine resultater fra 

vores egne stævner via linket på hjemmesiden 

6. Pr -hjemmeside 

Anne og Lærke ønsker en hjemmeside der er mere skarp og nemmer at 

navigere, vi snakker om en anden opsætning hvor vi beholder den fælles 

platform som så kan linke videre. Vi afventer et forslag, men i 

mellemtiden skal vi have skrevet ned hvad der er vigtigt for os at få 

formidlet ud via hjemmesiden og det samme gør Lærke og Ane 

7. Eventuelt  

Tak for dejlig mad og husly til Ea, næste møde er 29. oktober hos Helle 

 

 


