
Referat fra bestyrelsesmøderne d. 21/9 og 28/9 

- Klubbens formand Stine Lasthein har ikke længere sin gang på rideskolen, så hun ønsker at trække 
sig som formand. Af helbredsmæssige årsager skal vi heller ikke regne med at se hende til møderne 
det næste stykke tid. I følge klubbens vedtægter er vi stadig nok personer i bestyrelsen, så vi eniges 
om bare at konstituere en ny formand indtil næste generalforsamling. Det bliver Marianne Banke, 
som overtager formands posten. På den kommende generalforsamling er det Pia og Flemming, der 
er på valg, og så sakl der jo vælges en ny formand. 

-Vi skal have bestilt bluser/trøjer til stævnehjælperne. Vi vil undersøge prisforskellen fra en alm. 
hoodie til en Kingsland trøje. Der er nogle, som har nævnt, at de gerne selv vil betale differencen. 
Ann har talt med Ryttershoppen og med Inge fra Nørrelund. Ann vender tilbage, når hun har fået de 
lovede tilbagemeldinger med priser. 

-   Vi holder stævneevalueringsmøde onsdag d. 2/10 kl. 19 

- Vi vil afholde hjælperfest i Skårup pensionisthus. Datoen bliver d. 16/11-19. Klubben betaler leje 
af huset samt maden. Klubben giver velkomstdrink og et par glas vin eller øl og vand. Hvad man 
derudover ønsker at drikke, må man medbringe selv. Vi spørger Dorthe Fredø om hun vil lave 
tilmelding via hjemmesiden. 

- Vi ønsker at lave en opslagstavle i stalden med bl.a. en kalender med aktiviteter indskrevet. 

-  Vi vil tale med underviserne om, at de også skal blive bedre til at informere om kommende       
aktiviteter. 

- Vi ønsker os en mere levende hjemmeside, hvordan gør vi det? Vi vil prøve at høre Kortermann 
om pris, så ikke Dorthe Fredsø hænger på det hele. 

- Vi ønsker os nye og evt. flere skabe til halvpartsryttere og elevryttere. Der er en del efterspørgsel 
på skabe. 

-  Vi vil fremover sørge for at overskuddet fra elevstævnerne bliver øremærket til arrangementer for 
elevrytterne.  

- Juniorrep. taler sammen og finder datoer for kommende arrangementer. Det er bl.a. et 
arrangement med Højlund Mølle. Deruder måske en overnatning i klubben, og hvad de nu finder 
på. 

- Marianne kontakter Le Tølbøl for at lave et arrangement med hende.  
     ( det har jeg gjort, og Le kan ikke finde tid til os før næste efterår/vinter) 

-  Vi vil gerne holde en dag, hvor halvpartsrytterne sammen med Dorthe får styr på elevponyernes 
udstyr. Måske skal noget tilpasses og så får vi sat navn i. Lærke vil gerne tage billeder af 
ponyerne, så der kan komme billede på sadelknagen. Vi får Dorthe til at finde en dato. 

Næste møde: Onsdag d. 23/10 kl. 18.30


