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Tid: Kl. 19.30
Sted: Christiansminde

Deltagere: Formand: Ea La Cour Søborg (ELS)
Næstformand: Emma Perriton (EP)
Sekretær: Pia Yde Hedegaard (PYH)
Kasserer: Louise Carøe (LC)
Bestyrelsesmedlem: Anne Dorte 
Johanse(ADJ)

Ridecenter: Alexandra og Anne Sophie
Skanderborg Rideklub: Michael S. 
Mikkelsen (MSM)
Suppleant 1: Elin Pedersen (ELP)
Suppleant 2: Maria Sørensen (MS)

Afbud: ELS og EP

Referent: Elin Pedersen Sekretær: Pia Yde Hedegaard

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat 
2. Økonomi
3. Nyt fra formanden
4. Fusionering (Elin)
5. Ridecentret
6. Privatundervisning spring og dressur 
7. Aktiviteter (stævner, events)
8. Evt

1. Godkendelse af referat 
Referatet blev godkendt. 

2. Økonomi
Der er ikke de store ændringer, idet klubben ikke pt. har mange aktiviteter mht. 
stævner mv. Men det ser fint. 

Der har dog været afholdt et mindre springstævne på Christiansminde, som pt. 
ser ud til at have givet et lille overskud. 



Louise sender beløb vedr. huslejen til Christiansminde, så de kan sende faktura 
og til klubben. Beløbet reduceres med lejebeløb til Nissumgaard, hvor vi pt. 
afholder springundervisningen. 

Det blev diskuteret om modellen, hvor rideundervisningen betales igennem 
klubben, skal indføres når klubberne er fusioneret, således at tilskuddet fra 
kommunen kan holdes som det samme nevieau som nu. Problemet vedr. hvis 
denne model ikke gennemføres er, at klubben på anden vis vil have vanskeligt 
ved indtjene de resterende 35 % til huslejen. 

Alternativt skal klubben have en indtægt på privatundervisningen i spring og 
dressur. 

Elin udarbejder et skriv vedr. modellen til Christiansminde og Michael, så de kan 
orientere sig om modellen og præsentere det til deres forældre, der forsat ejer 
Ridecenteret. Men alle var positivt indstillet på modellen og enige om, at såfremt 
modellen vælges, skal der udarbejdes en skriftlig aftale om samarbejdet. 

3. Nyt fra formanden
Pia og Mimse har været til møde i DRF distrikt 12. 

Pia orienterede om at direktøren for Dansk Rideforbund , Morten Rodwit, oplyste
om at der var tre kommuner som efter aftale med rideklubberne har afskaffet 25 
års reglen og at han gerne hjælper klubberne med at komme i dialog med 
kommunerne herom. Dette vil vi gerne vide lidt mere om, da vi er lidt uforstående
om, hvordan det kan lade sig gøre. 
Alexandra vil kontakte Morten Rodwit, og spørge nærmere ind til det. 

Referat af D-12 mødet kan findes her https://www.distrikt12-drf.dk/

Der afholdes julemøde i D-12 den 7. dec. 2020, hvor Pia og Mimse deltager. 

4. Fusionering (Elin)

Elin og Michael præsenterede de reviderede vedtægter og fusionsplanen. 

De enkelte punkter som skulle vendes i bestyrelsen, blev drøftet og revideret i 
dokumenterne, som Elin sender til DRF til gennemtjek. 

DRF spørges om deres erfaringer med at afholde generalforsamlingerne i begge
klubber på samme dato. 

Aftalt at de ekstraordinære generalforsamlinger, hvor der skal stemmes om 
fusionen planlægges afholdt den 25. november 2020. 



5. Ridecentret

Det går godt med elevskolen, og der er mål om at der skal være 200 elever i 
slutningen af 2021. 

Arbejdsdagen den 24. oktober 2020, udsættes foreløbig, idet der ikke pt. er brug 
for den ifht. Springmaterialet. 

Christiansminde arbejder med at få anlagt en stor udendørs bane, der både kan 
anvendes til dressurstævner og springstævner, så der er rig mulighed for 
afholdelse af udendørsstævner næste kalenderår. 

Pia har tilbudt Christiansminde at være behjælpelig med en gennemgang af 
stedet i forhold til renoveringsprojekter – herunder indhentelse af 
arkitekt/håndværkertilbud. De aftaler nærmere om hvornår. 

Halkort. – Christiansminde sørger for at få lavet et skriv om halkort med priser 
mv. som sendes til SKR og HYOR, så det kan komme på facebook og 
hjemmeside. Betalingen for halkort foretages i første omgang til Christiansminde.

6. Privatundervisning spring og dressur 

Alle er enige om, at det vigtigt, at alle klubbens aktiviteter – herunder 
privatundervisning samles på Christiansminde. Det skal til at være tydeligt at 
klubben hører til på Christiansminde. 

Aftalt at Christiansminde, Jimmi og Ea skal mødes og drøfte hvordan 
springundervisningen flyttes til Christiansminde. 

Anne Dorthe og Mimse sørger for, at Christiansminde får oplysninger om 
tidspunkterne for privat undervisning i dressur, så det kan indarbejdes i 
halplanen. 

7. Aktiviteter (stævner, events)

Der har været afholdt et mindre springstævne som forløb rigtig godt og der var 
en god stemning. Stævnet var self. Præget af corona restriktionerne. 

Påpeget, at det vigtigt, at vi overholder corona restriktionerne, da DRF kommer 
og tjekker op på det, og der tidligere har været et stævnet som blev lukket på 
grund af manglende overholdelse. 

Enighed om, at før næste stævne skal der være en bedre  kommunikation vedr. 
afholdelsen, så Christiansminde kan være behjælpelig med praktiske ting, 
herunder flytning af springmateriel. 

Det er vigtigt, at vi  husker at SKB også orienteres, så de kan sende det ud til 
deres medlemmer også. 



Der er et stævne tilbage i år på stævnekalenderen og det er d. 30. december. 

Næste års stævnesæson skal planlægges, dette plejer stævneudvalget at gøre 
når der åbnes op for dette fra Distrikt 12. Christiansminde vil gerne orienteres 
herom, så de ikke planlægger aktiviteter oveni mv. 

8. Evt. 
Tak for husly til Alexandra og Anne Sophie

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 5. november 2020 kl.19 på 
Christiansminde. Mødet skal primært bruges til at planlægge arbejdet med 
fusioneringen af klubberne. 


