
        Bestyrelsesmøde 05. marts 2014 

Opsummering generalforsamling: Det var en god generalforsamling og hyggelig stemning, og godt med alle 

de fremmødte! Foredraget var dog måske lidt langt… 

1. Sponsorkort: Marit laver nyt udkast og sender til de andre for at se om det virker ok. Kortene gives 

til præmievinderne, som underskriver og måske skriver en lille hilsen, og så sender/giver vi det til 

sponsorerne efter stævnet.  

2. Fødselsdage etc for juniorer: Kamille har set lidt på det, men det er svært at få oversigt. Måske 

kunne hun have en kalender der varsler på sin computer? Fødselsdagskort: Vi laver et ”neutralt” 

kort som kan bruges til flere ting, også konfirmation. For konfirmation er det lidt svært at finde ud 

hvem og hvornår de konfirmeres – Kamille skriver info på facebook og beder folk melde tilbage om 

konfirmationer.  

3. Male spring: Det er noget maling tilbage, men endel skal købes ind. Lisbeth og Kamille ser på hvad 

som behøves. Maledag bliver den ¾ maj (hvis der er Jos Martens kursus weekenden efter). Lisbeth 

skriver info på facebook.  

4. Kursus med Sanne Olafsson og Cecilie Stadtler: Teori, nogle tilmeldte. Skal ud på nettet etc. 

Tilmeldingsfrist ca 15. marts. 

5. Kursus med Jos Martens i spring i maj. Han er uddannet berider fra Holland, og kurset er ikke så 

dyrt. Tre ryttere på hvert hold. Han holder kursus uanset hvor få der er tilmeldt. Måske kan det 

også blive noget mere med han senere.  

6. Køkken front i biksen. Det skal rideklubben lave, måske vi kan spørge Claus Skov? 

7. Kabel under vej. Orup El kunne ikke, men han havde en kammerat som måske kunne, og det er 

aftalt møde med dem næste uge. De har lovet en super pris… Kamille spørger Allan hvad en ny 

trådløs dims koster, og Allan kigger også på det tilbud vi får vedrørende kabel under vej.  

8. Frivilligansvarlig. Hvordan skal vi lægge det op? Annonce i avisen? Lisbeth skriver på facebook. Kan 

vi også få en frivillig parkeringsvagt? Vi kan søge efter frivillig P-vagt i avisen? Kirsten forsøger også 

at kontakte Niels True igen vedrørende samarbejd.  

9. Loppemarked. Arrangeres til næste C-stævne i oktober.  

10. Bettina fra Fladså. Planlægning af stævne var hendes ønske, og det har vi jo gode folk til i FKR 

allerede  . Der har været snak om pris på D-stævne klasser og at disse ikke skal være dyrere end 

U-klasser. Kirsten kontakter Malene.  

11. Høje stole. Er købt hjem, men skal samles. Der er to der er samlet, og der er købt ti stole i alt. De 

skal samles inden næste stævne. 

12. Tider til hjælpere på hjemmeside. Svært at få tider til at stå på hjælperbookingen da det kan være 

midt i klasser. Kan vi have en link til DRF Live på siden ved bookingen? Kirsten spørger Preben.  

13. Eventuelt. Klubben har 40 års jubilæum, og det skal markeres. Lotte (kasserer) er den eneste som 

har været medlem i alle de 40 år! 

Næste møde: 13. maj kl 19. hos Kirsten.  

 

Næste bestyrelsesmøde: 11. marts kl 19 hos Lotte. 


