
Bestyrelsesmøde 11. maj 2015 

 

1. Aktivitetstilskud. Kommunen spørger om hvad vi har af aktiviteter. Margit spørger Flemming om 

hvad vi har opgivet som aktiviteter tidligere. 

2. Rangliste ansvarlig. Emma tager springdelen. Vi må få nogen til at tage dressurdelen. Kan det være 

en i dressurudvalget? Lisbeth spørger dressurudvalget. 

3. Regler for klubmesterskab. Der skal sættes faste regler for klubmesterskab. 

4. Klasser til stævnerne. Vi skal være med at bestemme klasser til springstævnerne. C-stævnet i 

spring har ikke givet overskud da doteringer givet var fejl, og det gik for meget penge ud i 

doteringer. Klubstævnerne har dog givet overskud. Regnskab til dressurstævner: Der skal skrives 

hvor meget som bruges til doteringer. Lotte snakker med Eva om hvordan de kan gøre det. 

5. Front på biksen. Status tages op på næste møde da Lisbeth Larsen ikke var tilstede.  

6. Medlemsantal. Har medlemstallet minket? Hvorfor skifter folk klub. Der blev diskuteret lidt 

omkring dette.  

7. Sommerfest. Arrangeres 14 august. Mad fra Klippinge slagteren? Pris 75 for voksne og 50 for barn 

under 12 år. Margit spørger Lisbeth Larsen om hun kan den dato. Folk skal selv have drikkevarer 

med. Sørger Lisbeth Larsen for dessert og velkomstdrink, som hun har gjort tidligere?  

8. Eventuelt.  

 Forslag om at lave en afstemming hvor man kan stemme på et medlem som fortjener en 

præmie. Og/eller en konkurrence med at sende ind et billede, og det bedste kan hænges 

op i rytterstuen? (Med tilladelse fra Lisbeth og Jørgen Henrik). Og måske vi kan hænge op 

billeder af de regerende klubmestere?  

 Christina Bjørndal er trædt ud af dressurudvalget.  

 Udvalgene indkaldes til et møde 7. juni kl 14 i rytterstuen.  

 Ryttermærke: Skal vi holde flere ryttermærke kursus? Kamille vil gerne arrangere 

ryttermærkekursus, men det tager lidt tid til det.  

 Indboforsikring: Tryg har en forsikring som er rimelig dyr, Lotte hører også med nogle andre 

forsikringsselkaber.  

 

 

Næste møde: Tirsdag 9. juni kl 19 hos Margit (Dyssevej 55, Rønnede). 


