
Bestyrelsesmøde 04.12.2014  

 

1. Vindue.  

Håndværker kan ikke før i januar, men alt er ok så det er bare at vente på håndværkeren. 

2. Aflysning af springstævnet.  

Propositionen blev lagt for sent på DRF Go, noget som måske gjorde at der blev færre tilmeldte. 

Der var 48 starter tilmeldt. Klubmesterskab flyttes til næste D-stævne, dvs klubmesterskab 

2014 holdes i marts 2015, og klubmesterskap for 2015 holdes i december 2015. Men er det et 

godt tidspunkt at have stævne i december?  

3. Korrekt dressurridning kursus.  

Kirsten har forsøgt booket et kursus men noget gik galt, og hun har ikke tid til at gøre mere, så 

Marit overtager dette, og kontakter Sonja Lund i DRF. 

4. Generalforsamling.  

Holdes 25 februar kl 19 på Rolloskolen. Forslag skal være inde inden 11. februar. Dagsorden 

samt forslag fra bestyrelsen skal være lagt på hjemmesiden inden 4. februar. Medlemmenes 

forslag skal ligge på hjemmesiden inden den 18. februar. Skal der være noget ”teaser” 

arrangement? Forslag? 

Marit skriver årsberetning og sender til de andre i bestyrelsen. Kamille snakker med Frank om 

han kan købe pokaler til ranglistevinderne.  

Valg af ny bestyrelse – Jkirsten stiller ikke til genvalg pga dårlig tid. Lotte kan være med et år 

mere, men kun for at gøre regnskab. Lotte laver for øvrigt en liste over hvad som skal med i 

regnskab efter et stævne.  

5. Fremtidige springstævner, planlægning etc.  

Bettina Hansen fra Fladså vil gerne hjælpe i springudvalget. Lisbeth Dahl stopper i udvalget fra 

nytår af, så der må flere med i udvalget.  

Hvilke klasser skal vi lægge os på? Bomklasser er det måske andre som skal arrangere.  

Erik Schiøtt fra Tysbjerg vil gerne samarbejde vedrørende stævner. Emma Andersen vil gerne 

hjælpe springudvalget i den grad hun kan pga uddannelse.  

Hjælpere: Hvordan holde styr på det? Har vist sig at ikke være så nemt at få oversigt over hvem 

som har hjulpet. Hanne Legere har prøvet sammen med Preben. Det er svært at være 

”kontrollant” og samtidig beholde flere af medlemmerne.  

Pølsevognen var en success, og måske vi kan have pølsevogn til C-stævner i spring, og ”normal” 

biks til de andre stævner. Skal kontingenten øges så vi kan købe os til mere tjenester? 

6. Springtimer om torsdagen.  

Der skal varmes op i det store ridehus så pensionærer kan bruge det lille ridehus. 

Opvarmningen bør lægges ind i undervisningen, specielt for ponyrytterne, så de lærer hvordan 

man bør varme op.  

7. Trådløs sender.  



Der er ikke så meget som mangler, men Allan (og Jørgen Henrik) laver det færdig når han har 

tid. Det er et problem at lyder daler eftersom dagen går. 

8. Evt. 

Ny lejekontrakt for 2015 er underskrevet  

 

Næste møde (planlægning af generalforsamling) er onsdag den 14. januar kl 19 hos Lotte. 


