Referat fra bestyrelsesmøde d. 10.8.17
Deltager: Lotte, Susanne, Christel, Dorthe og Pernille
Afbud: Michelle
Jacob er trådt ud af bestyrelsen
I fællesskab er det besluttet at Michelle fratræder bestyrelsen og formandsposten, da
hun har meget at se til privat.
Ny formand bliver oplyst når vi ved hvem det bliver.
Det blev besluttet at de 2 suplianter, Rikke Rasmussen og Anna Sophie Kisskov,
bliver indkaldt, dette gør Pernille og hun opdatere dem.
Anna Sophie har takket nej, da hun har meget travlt for tiden.
Vi har desværre mistet Claudia som elevpony, da hun står med en seneskade og hun
bliver formenligt ikke elevpony igen, så kathrine har valgt at sende hende til nord
jylland på ferie.
En af vores elevryttere har fået sin egen pony som fremover vil være til rådighed i
elevskolen, men vi mangler stadig en pony og der arbejdes på sagen.
Susanne er gået i gang med at opsøge nogle folk som kunne være interesseret i at
starte en støtteforening op for klubben, således at vi kan trække på nogle flere
mennesker til ikke hesterelateret ting, og hvem ved måske kunne vi få genoptaget en
gammel tradition med fællesspisning i klubben en gang om måneden :-)
Susanne skulle lige snakke med nogle flere og derefter laver Pernille opslag på
facebook, hjemmeside og i klubben omkring støtteforeningen.
Fremover bliver det sådan at vi ikke kan tilbyde vores fantastiske hjælpere bla. Bio
billetter mm. Men i stedet vil vi hvert år afholde en hjælperfest hvor alle hjælpere vil
blive inviteret til en hyggelig aften med mad og drikke. (Der kan dog forekomme
enkelte undtagelser, bla. I forbindelse med de 2 ugers ridelejr i sommerferien)
Susanne var egentlig gået lidt i gang med at lave en folder for klubben som bla.
Skulle gøre opmærksom på at vi også har undervisning for børn med specielle behov,
men vi blev enige om at det var lidt ”old school” og i stedet laver vi en enkeltsidet
reklame hvor vi henviser til vores hjemmeside, hvor der så vil blive lavet en fane som
hedder: speciel undervisning, dette laves i fællesskab Pernille/mette/susanne
Der er blevet regnet på de undervisningsdage pilehavesskolen har og det giver faktisk
underskud og vi vil fremover opkræve et noget højere beløb for specielundervisning.
Der er fundet to kandidater til vores islænderhold, de to vil komme og
prøveundervise de næste 2 mandage og så bliver islænderholdet enige om hvem de
gerne vil have som fast underviser. Andre som ikke på nuværende tidspunkt er på
holdet er velkomne til at komme og få en prøvetime ved de to undervisere, skal dog
aftales med Dorthe.

Lørdag d. 26. august fra kl. 10 - 16 holder klubben åbent hus i forbindelse med DRF
100 års jubilærum. I den forbindelse vil der blive afholdt ringridningskonkurrence for
alle med egen hest, tilmelding til Pernille, der bliver afholdt loppemarked med
tilmelding til Pernille, samt forskellige opvisninger. Program offentliggøres mandag i
næste uge når Lotte og Pernille har kigget nærmere på det.
Vores elev heste kom ikke på Torø denne sommer da vi var nervøse for om de havde
været i smitterisiko i forbindelse med kværke hos Pernille. Og vi har i den forbindelse
haft nogle super glade elevponyer og vi har derfor besluttet at vi fremover ikke
sender vores heste til Torø, men i stedet afholder 2 x ridelejr i klubben hen over
sommeren.
I år valgte vi at afholde en 3 dags dagsridelejr, med stor succes 1. og 2. dag med 22
deltagere og 3. dag var der 21 deltagere. Mette og Pernille oplyser at det gik over al
forventning og det har givet nogle nye medlemmer til klubben :-)
Lotte snakker med Twisttman om dette, da det er dem som står for Torø.
Der er styr på diverse dommere til vores klubstævne i september, vi afventer svar på
fra DRF om vi kan få lov til at afvikle rideforbundets jubilærumsklasser der, nu når vi
var nødsaget til at aflyse sidste stævne.
Indvidere er der planlagt grillfest i forbindelse med vores stævne, lørdag aften d. 23.
der er tilmelding på Go prisen bliver 150 for voksne og 75 for børn. Dette med STOR
ros fra rideforbundet, så savnede klubberne ville holde de såkaldte rytterfester i
forbindelse med stævner.
Vores tilmeldingsgebyr, ved klubstævner, bliver fra 2018 på 100 kr.
Vi har fået endnu en ny sponsor og vi håber at kunne gå i gang med de nye
sponsorskilte meget snart.
Pernille tager i stark og køber ny kost til rytterstuen
Mette er blevet ansat som mentor for Mette Haarh og skal i den forbindelse på
mentorkursus d. 28/8, bestyrelsen finder afløser for Mette´s undervisning
Vi arbejder stadig på at kunne tilbyde os som arrangør til TREC stævner
Dorthe arbejder på at få nogle foredrag ned i klubben, bla. omkring rytteryoga,
healing og telepati.
Susanne arbejder lidt på at vi evt. kan leje klubben ud til større arrangementer, som
feks. Haflingerstævne.
Vi snakker med Mette om at hun skal melde ud i god tid, hvilke stævner hun tager
med ud og hjælper ved, således at vi er mange flere som deltager, men også så andre
medlemmer kan komme og heppe på alle vores skønne EBR ryttere.

I forbindelse med vores næste elevstævne i oktober vil der også blive udbudt
ringridningskonkurrence.
Der vil igen mandag, tirsdag og onsdag i uge 42 blive afhold dagsridelejr for alle
interesserede, Pernille står for dette og der skal findes hjælpere.
Vi havde besøg af kommunen lige før sommerferien, da vi atter havde fået en klage
fra vores ene nabo ved søen, de gav lotte nogle gode ideer og hun skulle inden d. 1/8
indsende nye retningslinier for hvornår vi ønsker at der må rides på udendørsbaner,
samt i hvilke tidsrum der kunne være undervisning i klubben. Lotte fik indsendt og
den ligger nu i høring hos alle vores naboer. Vi håber det lykkedes.
Næste møde er hos Christel d. 7/9 kl. 19
Mvh Bestyrelsen

