
Referat bestyrelsesmøde (konstituering) d. 21. juni 2022 

Deltagere: Elisabeth, Rasmus, Anna, Anna Sophie, Camilla, Bianca og Katrine (referent) 

1. Konstituering 

- Formand: Rasmus 

- Næstformand: Camilla 

- Kasserer: Anna Sophie 

- Sekretær: Katrine 

2. Arrangementer 

 - Skt. Hans → gave til Ida og Seline. Kort. Opfordre til medlemskab, lodder 

 Anna sørger for gave til Ida og Seline 

 Elisabeth sørger for gave til Asta og Nadja 

 Børnene deler lodder  

Medlemskab printes ud og sættes i det stående skilt så det er fremme til skt. Hans(Camilla 

sørger for dette)  

To heste til ponytræk 

Bålet rykkes længere ned mod foldene  

Feje rytterstue og ordne toilettet torsdag eftermiddag inden skt. Hans festen starter 

Rasmus tænder bålet 

 

 - Ridelejr 

 AS handler ind  

 - Elevstævne søndag kl. 13 

 Camilla har mulighed for at hjælpe søndag 

 Jonas dømmer holdridning og LD1 

 Skriver: Astrid winterø/Asta spørges 

 Kiosk: Elisabeth  

3. Staldvagter – herunder nye ponyer og opstaldningskontrakter (se Mettes mappe) 

- Kontrakter til nye ponyer/heste som lånes af klubben – Anna laver kontrakterne 

- Der ønskes at alle opstaldere har opstaldningskontrakter 

- Kontrakt til lån af nye ponyer/heste som rideskolen må låne 



- 3 weekenddage i stalden for halvparter  

- 6 weekenddage i stalden for opstaldere 

- Ind/udlukning i løbet af sommeren – skal det være ud over den normale regning? 

- Nyt møde efter uge 32 mhp. staldvagter, da meget kan ændre sig, efter sommergræs perioden er slut 

4. ForeningLet/regnskab/app 

- Ny app som kan sende nyhedsbrev ud, tilmelding over nettet, hvornår ridehuset er booket osv.  

- AS er ved at få det op at køre – der er mange funktioner i app’en.  

- Undersøge om der kan laves en lille gruppe medlemmer til f.eks. udvalg.  

- Camilla vil gerne stå for app’en sammen med AS og får vist app’en sammen.  

5. Fordeling af opgaver 

• Hjemmeside, FB, Insta: AS/Anna - Vickie/Rasmus varetager den nye hjemmeside 

• Babyridning: (Stand by indtil næste møde) Jonas arbejder på at få tilpasset holdene og så skal der 

ses om der er venteliste, herefter kan der opstartes babyhold.  

• Kæphesteridning + Voltigering (møde med DRF 29. juni): AS/Katrine – Status til næste møde 

• Handle ind til ridelejr + Skt. Hans: Ulla/AS 

• Renovering af køkken/rytterstue: Der undersøges om der kan komme sensor til lyset op. 

Renovering af rytterstue: Bianca/Vickie/Anna/Camilla/Rasmus 

Rasmus skaffer et nyt blandingsbatteri til håndvasken i køkkenet – Kent sætter det op.  

• Det grønne udvalg: Rasmus/Lars (Carsten kan spørges som er anlægsgartner) Der spørges på FB 

hvem der vil være med til det grønne udvalg. 

6. Salg af Macnito: salg er i gang. EBR beholder ham i august 

 

 

 


