
Referat af Konstitueringsmøde 14. April 2021 
 
Tilstede: Karoline Holt-Kristensen, Anna Sophie Kiskov, Tanja Vang Mikkelsen, 
Elisabeth Pedersen, Maria Christiansen, Vickie Pedersen, Karoline Pihl Winterø 
 
Konstituering 
Formand Karoline Holt-Kristensen (2 år) 
Næstformand Anna Sophie Kiskov (1 år) 
Sekretær Karoline Pihl Winterø (2 år) 
Kasserer Tanja Vang Mikkelsen (1 år) 
Medlem  Elisabeth Pedersen (2 år) 
Medlem Maria Christiansen (2 år) 
Medlem Vicki (1 år) 
Suppleant Sanne Salome (1 år) 
 
Udvalgsansvarlige fra bestyrelsen 
Kiosk- og rengøringsudvalg: Vicki (Pernille Larsen og Anna Nancke) 
Stævneudvalg: Tanja (Karoline H, Birgitte og Asta Madsen) 
Staldudvalg: Vicki 
Aktivitetsudvalg: Karoline Holt  (Elisabeth, Maria, Anna Sophia) 
Sponsorudvalg: Elisabeth (Tanja) 
 
Alle medlemmer er meget velkomne til at kontakte de udvalgsansvarlige med gode idéer og 
tilbud om hjælp. Kontaktoplysninger kommer på hjemmesiden og ved opslag i klubben. 
 
Foder 
Elisabeth arbejder videre med om et foderskifte  for skoleheste m.fl er rentabelt økonomisk 
og sundhedsmæssigt. 
Diskussion om fodring af elevponyerne og udfodring af hø à flere gange end det bliver gjort 
aktuelt.  Vickie og Karoline H snakker med Nanna og Mette om mulighederne. 
 
Sikkerhedsregler 
Gennemgang og revidering af sikkerhedsreglerne. Anna Sophie renskriver, så de kan komme 
på hjemmesiden og op i ridehuset. 
 
Stævner og aktiviteter 
E-stævne 17/4 er der styr på. 
Der er søgt stævneterminer for D-stævner 29. - 30. maj og 5.-6. september. 
Aktivitetsudvalget arbejder med at få planlagt ridelejre i sommerferien snarest og andre 
aktiviteter gennem året. Vi er stadig udfordret af Corona, da det er svært at planlægge, når 
man ikke kender restriktionerne fremadrettet. 
Der  arbejdes videre med en form for gratis arrangement/dag for alle de elevryttere, der 
trofast har holdt ved og betalt gennem perioderne hvor de ikke kunne komme til ridning. 
 
Kontrakter mm. 
Lotte tager kontakt til kommunen ift fornyet behandling af den ridebane, der ikke er i brug pt.  
 



Evt.  
Hjemmesiden opdateres – gode ideer, forslag osv modtages gerne på mail til Vickie 
vaap1982@live.dk 
 
Næste bestyrelsesmøde er tirsdag d 4/5 kl 18.30 
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