
        Bestyrelsesmøde 22. januar 2014 

1. Evaluering af kontraktforhandling. Kontraktforhandlingerne tog lidt tid, men forløb godt, og der var 

en god stemning på det afsluttende kontraktmødet. 

2. Generalforsamling. Tirsdag 18 februar på Rolloskolen. Dagsorden skal på nettet 3 uger før. Vi 

skriver også på facebook. Kirsten bestiller Rolloskolen. Skal vi have et foredrag om et eller andet i 

forbindelse med generalforsamlingen? Marit skriver årsberetning. Lisbeth A, Lotte, og Kamille er på 

valg, og alle stiller til genvalg. To bestyrelsessuppleanter, 1 kasserer suppleant, 1 junior repr. Og 1 

junior suppleant, samt en revisor er også på valg. Udvalgslederne skal spørges om de stadig vil være 

med. Forslag til at have en hjælperansvarlig fra bestyrelsen. En hjælperansvarlig kan gøre noget 

godt for hjælperne, og vi kan måske lave noget for hjælperne, som gratis foredrag, eller en tur i 

biografen e.l? Der kan også orienteres om renovering af ”biksåpningen”, og høre om eventuelle 

ønsker til rytterstuen. 

3. Stole til rytterstuen – Bilka? Lisbeth A og Kamille kigger på de stole som er i rytterstuen. Der er 

nogen barstol taburetter i IKEA som hedder STIG – vi køber 10 stk af disse. Lisbeth A tager sagen. 

4. Springmur – findes ikke 10 cm kasser. Til stævner: Vingestøtter og bommer må bruges i stedet, og 

muren som fyld. 

5. Springstævne i weekenden: Lotte har bestilt farvepatroner. Vi mangler nogle parkeringsvagter. 

6. Der bliver færre indendørsstævner i 2014, men måske vi kan holde et udendørsstævne på et lejet 

sted i 2015. 

7. Kursus Claus Toftgaard – spørge Lisbeth om hun har snakket med Sussie. Marit sender Lisbeth mail. 

8. Kursus Sanne Olafsson og Cecilie Stadler – 19. marts, 200,- pr person, minimum 15 deltagere, 

holdes på Rolloskolen 18.30 – 21.30. 

9. Fastelavn med HKR – holdes på Stengården den 2. marts kl 10-12. Koster 40 kr med tøndeslagning, 

og 30 uden. Tilmeldingsfrist 21 feb. 

10. Autosvar ved tilmelding som hjælper – er ikke gjort. Men der bør være link til Live på bookingen, så 

det er lettere at finde tiderne for klasserne. 

11. Eventuelt. Kamille snakket med Bettina fra Fladså rideklub. De har ikke  mulighed at arrangere flere 

stævner, så de vil gerne være med at arrangere hos os…? Måske være med i samarbejdet med 

HKR? Kamille snakker mere med hende for at finde ud hvad hun egentlig mente, ogom evt 

samarbejde, og Kirsten snakker med springudvalget. 

12. Rangliste-pokaler – Kamille snakker med Frank. Skal klubmestrene have pokaler? 

 

Næste bestyrelsesmøde: 11. marts kl 19 hos Lotte. 


