
Bestyrelsesmøde d 1/3 2022
1. konstituering

a. Karoline fortsætter som formand frem til generalforsamlingen i juni 2022
b. Tanja, Vickie fortsætter frem til generalforsamling i juni 2022
c. Anna Sophie og Elisabeth fortsætter
d. Dorthe er trådt ind i bestyrelsen
e. Katrine er med i bestyrelsen frem til 1/7

2. Ny underviser
a. Der er blevet lavet en arbejdsgruppe, som vil kigge på at få lavet en annonce
b. Katrine, Karoline og Anna Sophie sidder i denne gruppe

3. ny staldmedarbejder
a. Der er blevet lavet en arbejdsgruppe, som vil kigge på at få lavet en annonce
b. Tanja og Vickie Sidder i denne gruppe
c. De to grupper snakker sammen

4. kommende aktiviteter
a. Der vil hurtigst muligt blive lavet en oversigt med årets aktiviteter, det vil blive delt

på hjemmesiden og ophængt i klubben – Dorthe bliver tovholder
b. Ryttermærker – Irene Kiskov
c. Rosenknop syning – stævneklargøring
d. Dyrskue
e. Bryggeriet
f. Klubtrøjer
g. Juleafslutning d. 16/12
h. Forældre kursus

5. Forældremøde
a. Onsdag den 16/3 kl. 18.30
b. Dagsorden Laves af Anna Sophie

i. Forventninger til ny underviser
ii. Præsentation af aktivitetskalder

iii. Klubbens forventninger
iv. Forældrekursus
v. Anna Sophie, Katrine, Elisabeth, Karoline deltager

6. Udvalg
a. Dorthe vil gerne tage ansvaret for aktivitetsudvalget

i. Hun har Ida og Seline med som hjælpere
b. Stævneudvalg – Karoline Winterø og Anna Sophie, der skal gerne en mand mere på.

Evt. forældre
c. Sponsor udvalg – Jeannie og Sandra undersøger skilte, Nikolaj og Anna Sophie søger

forskellige fonde til ny elevpony, Karoline tager kontakt til kommunen vedr. hjælp til
at søge fonde til ny ridehusbund.

7. Prisliste
a. Vickie skriver denne ren.

8. Elev stævner



a. 27/2 – 26/6 – 2/10 - 4/12
9. EVT:

a. Opslag på Facebook i opstalder gruppen vedr. reminder til at rydde op efter sig selv i
stalden.

b. Næste møde: 29/3 kl. 19.00


