
                         Bestyrelsesmøde 7. august 2013  

 

1. Sommerfest  

– der er ca 40 tilmeldte. Lisbeth A henter mad kl 17. fredag, og har buffetbord hun kan tage med, 

samt fyrfadsstager, duge, og kaffe plastkrus. Lotte køber tallerken, bestik, lys, glas, servietter og 

skraldesække. Marit køber slik og småkager. Mille kommer med popcorn maskine og jukeboks. Lys i 

laden – Lisbeth L sørger for noget lys. 

2. Ansøgning til kommunen vedr. muren 

 – senest 1. september. Færdigt skema kommunen har liggende bruges. Kirsten laver dette. 

3. Møde med SYK, HKR og FKR 15. august.  

Malene, Lisbeth D, Eva, samt Kirsten fra vores klub, samt Marit som referent. 

4. Materialeliste.  

Er ved at blive udfyldt. Lotte har prøvet at få fat i hendes vinduespudser vedr vores spejle i 

ridehuset. Spring – Kamille tæller op hvad vi har. Elektriske ting i biksen – Annie tæller op. 

5. Opdatering af retningslinjer.  

Kirsten har lavet nye retningslinjer. Dette er godkendt, og sendes webmaster.  

6. Sponsoraftale opdateres.  

Marit laver et nyt dokument. 

7. Åben hus dag 31. august.  

Kirsten snakker med Lisbeth L om hun vil gøre noget, og vi bakker hende op, men ellers arrangerer 

vi intet. 

8. Morten Thomsen kursus  

– der bliver kursus. Han har en rytter som vil være med, så der bliver 10. 

9. Regler for opvarmning dressur.  

Ændret til at være mere end 8 ryttere så skal der rides på samme volte.  

10. Regler opvarmning spring.  

Kamille har snakket med Claus Skov. Kamille laver en side med regler – Lisbeth snakker med Mille. 

11. Frokostpause mellem pony og hesteklasser.  

Der lægges frokostpause mellem pony og hesteklasser for at få lidt mere ”rum”. 

12.  Sikkerhed E-bog 

– de har ikke svaret tilbage. Er nok mest egnet for rideskoler, og vi bruger ikke mere energi på det. 

13. Rid for dommer kursus.  

Rigtig godt! Meget positiv tilbagemelding, og det vil vi gerne have igen. 

14. Mikrofon anlæg.  

Har Jørgen fået radioen i gave af klubben…? Vi undersøger… Vi må have et tilbud på restaurering, 

måske Kamilles mand kan gøre det? Headset er købt hos Expert i Faxe. 

 

 



15. Loppemarked.  

Det var godt, men der manglet kunder. Skal vi lave loppemarked samtidig med C-stævne spring? 

Lisbeth arrangerer / hører med springudvalg.  

16. Hestemund  

– de har ikke svaret endnu. 

17. Konsulent.  

Vi får klubkonsulent på besøg 10. september kl. 19.  

18. Bjarne Nielsen.  

Har endelig svaret med en dato.  

19. Springkursus.  

Bliver ikke til noget. 

20. Tjeklister.  

Marit er ved at lave det. Skal vi have et ”luksus-stævne” med rigtig god service, feks aften C-

stævne? 

21. Postkort til sponsorer  

– Marit arbejder på sagen. 

22. Fødselsdage og konfirmationshilsener.  

Kamille tager sig af dette.  

23. Opslagsvæg på hjemmesiden.  

Preben arbejder på sagen, men er måske ikke så ligetil. 

Eventuelt – der bliver ved sommerfesten givet en lille gave til fire som har gjort en specielt god 

indsats: Preben, Eva, Merete, og Annie. 

Næste møde: onsdag 9. oktober kl 19 hos Marit, Hejnerupvej 8, 4682 Tureby. 


