
Bestyrelsesmøde i SHOR Dato:09.03.2021
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 
Johansen(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, Charlotte

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

2. Økonomi 
Vi kommer ud af 2020 med et lille underskud. Regnskabet sendes til
os til underskrift så det er klart til generalforsamlingen
Afregning af springundervisningen via Sporti
Mangler tilskud fra kommunen, det burde være lige på trappen
Skanderborgs konti skal flyttes over til os, Louise og Michael sørger 
for dette via banken.
Skanderborg kommune 



3. Meddelelser
Vi har fået tilskud fra DIF/DGI corona puljen
Elin tager fat i Christiansminde vedr. at få vores samarbejdsaftale 
på plads
Springundervisningen forventes at starte op til april, så er vi gået 
ind i de lyse aftner
Dressurundervisningen forventes at starte op d. 22 eller 29 marts, 
Charlotte koordinere med Mimse
Repræsentantskabsmødet i DRF afholdes virituelt og Pia deltager i 
dette.
Michael vil gerne skrive en artikel til Dansk Rideforbund med 
henblik på vores fusionering af de 2 klubber

4. Certificering
Vi får besked om hvornår vi skal recertificeres

5. Ridecenter
Der er startet så småt op med 1 hold om dagen med primært de lidt
mere rutineret rytter, det er gået godt
Anne Sophie og Charlotte har overtaget undervisningen da 
Alexandra har fået andet arbejde.
Der er booket godt op på holdene, voksenholdene er midlertidigt i 
dvale da man mangler heste
Der næsten part på alle ponyerne
Der er kommet en ny opstalder, så der er fyldt godt op i stalden
Ved udendørsstævner på begge baner så plejer man at opvarme 
indenfor 
Udendørsbaner, her mangler man tilbud dette rykkes der for
Vedr. retningslinjer for at forhindre smitte med Herpes virus, de er 
godkendt dem som Charlotte skrev

6. Udvalgene
Stævneudvalget
Vi har søgt og fået følgende stævner

10/11 april 1.afd af klubmesterskabet
29 maj Klubstævne spring
3 juli Klubstævne dressur
18-19 september 2 afd. af klubmesterskabet
23-24 oktober 3 afd. af klubmesterskabet

Datoerne ligges på hjemmesiden, stævneudvalget kontakter Henrik 
for at få dette gjort



Aktivitetsudvalget
Vi skal have lavet en dato for bomøvelser på jorden dette 
koordinere Pia med Mimse
Mulighed for at lave et kursus/voksen ridelejr en uge i 
sommerferien, dette skal der arbejdes på i samarbejde med Anne 
Sophie
Materialeudvalget
Bomvognen er blevet flyttet på Christiansminde
Dommervognen kan ikke flyttes i den stand den er nu, Pia 
undersøger mulighederne for evt. renovering eller en ny og 
økonomien i dette
 

7. PR – hjemmeside
Hjemmesiden
Facebooksiderne skal linke til hinanden således 

 

8. Generalforsamling
Michael undersøger muligheden for at udsætte generalforsamlingen 
og hvordan man må agere hvis den udsættes.
Der skal bruges 4 nye til bestyrelsen, vi har fundet 1. Anne Sophie 
spørger forældrene til nogle af parterne samt at vi laver et opslag 
på facebook og hjemmeside

9. Klubtøj
Charlotte laver et skriv med hvordan man kan købe tøjet når det 
snart er helt klart.

10.Eventuelt
Der blev snakket om at holde en strategi dag


