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

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: 

Referent: Sekretær: Pia Yde Hedegaard

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

⦁ Godkendelse af sidste referat 
Godkendt

⦁ Økonomi 
Der begynder at komme betalinger ind efter at vi er gået over 
til Sporti. De 2 bank kontoer skal sammenlægges til 1 konto 
Elin og Michael ser på dette. Der skal laves regnskab for 2020

⦁ Meddelelser
Elin skal have adgang til Sporti så vi lidt nemmer selv kan 
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administrere dette, Michael sender kontaktoplysninger på 
Marianne så Elin kan kontakte hende. 
Alexandra sender holdlister til Elin så hun kan tjekke op på om 
alle er blevet meldt ind

⦁ Fusionering
Fusioneringen er nu endelig godkendt af Dansk Rideforbund 
og vi hedder nu officielt SHOR. Der skal laves nye 
mailadresser som i en periode linkes til vores HYOR mail, vi 
spørger Henrik om han kan være behjælpelig med dette

⦁ Certificering
Vi beholder vores certificeringer indtil de nye træder i kraft

⦁ Ridecenter
Der er sendt et brev ud til eleverne med opfordring om støtte 
under       Coronaen, det er der blevet taget godt imod. Der er 
lavet et nyhedsbrev som gives med eleverne med hjem når 
elevundervisningen startes op, der er pt. 14 halvparter
Der arbejdes på at få lavet et par videoer som ligges på you 
tube.
Der er kommet en forespørgsel fra Shetlænder foreningen om 
at de gerne vil leje hallen til et arrangement d. 17. juni
Vedr. udendørsbanerne så arbejdes der på at få dem klar til 
udesæsonen

⦁ Udvalgene
Stævneudvalget
Vores stævneterminer er godkendt
Charlotte arbejder på at få lavet nye rosetter

Materiale udvalget 
Der søges efter en trailer der kan flytte vores dommertårn og 
vores bomvogn

         
⦁ PR – hjemmeside

Der skal laves nye mailadresser, disse skal i overgangsfasen 
linke til vores gamle mailadresser så vi ikke misser nogle 
mails

⦁ Generalforsamling
Efter planen så afholder vi generalforsamling d. 24. marts 21 
og der laves indkaldes til dette på facebook og hjemmesiden

⦁ Klubtøj
Charlotte har lavet et rigtig fint oplæg med klubtøj, vi blev 
enige om at dette skulle sættes i gang. Logo kommer på 
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ryggen og der bliver mulighed for at få sat navn på

⦁ Eventuelt
Emma undersøger mulighederne for at få lavet et nyt skilt 
med vores nye logo som vi kan hænge op på Christiansminde
Næste møde er 
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