
Bestyrelsesmøde i SHOR Dato:13.01.2021
Tid: Kl. 19.00
Sted: Virituelt

Deltagere: Formand: Elin Pedersen (EP)
Næstformand: Emma Perriton (EP)
Sekretær: Pia Yde Hedegaard (PYH)
Kasserer: Michael S. Mikkelsen (MSM)
Bestyrelsesmedlem: Anne Dorte 
Johanse(ADJ)

Ridecenter: Alexandra og Anne Sophie G. 
Sørensen (AGS og ASGS)
Suppleant 1: Charlotte Møller (CM)
Suppleant 2: Ea La Cour Søborg (ELS)

Afbud: Emma

Referent: Sekretær: Pia Yde Hedegaard
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1. Godkendelse af sidste referat 
Godkendt

2. Økonomi
Ea snakker med Louise om betaling for springundervisningen.
Skanderborg Rideklub har gjort deres regnskab op
Da der ikke er noget aktivitet i øjeblikket, er der ikke så meget til dette punkt



3. Meddelelser
Der er indberettet medlemstal for begge klubber
Der skal meldes navneændring til DRF og Distrikt 12 dette står Elin for
Medlemmerne er samlet i Sporty og der sendes kontingent             
opkrævning ud
Finde velkomstfolder og sende den til Christiansminde
Der er repræsentantskabsmøde i DRF d. 17. april i Korsør på 
En go ide at få lagt de 2 facebooksider sammen, Alexandra undersøger dette
Ridecentret vil gerne lave træningsstævner, aftalen blev at de skulle kontakte 
Karina for at koordinere dette 

4. Certificering
Der er ikke noget nyt
 

5. Ridecenter
Der er kommet flere opstalder. Der er indhentet tilbud på at få lavet 
udendørsridebane. Der sendes en besked ud til alle medlemmerne med et 
”pauseambonement”. Der laves lidt flere videoer på deres You Toube kanal 
og på Instagram
 

6. Udvalgene 

Stævneudvalget
Der ansøgt om d- stævner for 2021/2022

Aktivitetsudvalget
Der var planlagt et bom/spring kursus i december dette rykkes til     når vi må 
åbner op igen

7. PR – hjemmeside
Det er Henrik der styrer hjemmeside og facebook

8. Klubtøj
Charlotte har lavet et forslag til klubtøj, der blev snakket om sponsor på tøj og 
Charlotte og Anne Dorte forsøger at finde sponsorer. Inden næste 
bestyrelsesmøde skal vi have styr på tøjet
Anne Sofie og Alexandra spørger også rundt efter sponsorer

9. Eventuelt

Næste møde er 10. februar hvis vi kan mødes så mødes vi på 
Christiansminde ellers holdes mødet online


