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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen på JORK 
Tid: Fredag den 26. Januar 2018 kl. 19.00 –  
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen, Christian Steiness, Claus 

Thielsen, Helle Schultz Rasmussen, Jørgen Josiassen, Maibritt Petersen, 
Preben Justesen 

Afbud: Christian – ikke mødt. 
 

Dagsorden 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Kursus til stævneryttere – Anni spørger Laura og Line 

Opfølgning Stabilgrus v/Christian fra Jens Daugaard 

Striglebom – Allan kommer med lygtepæle 

Lys i staldene – Jørgen 

Stabilgrus i udlukningsområdet.  

2. Økonomi v/Maibritt 

Saldo 10.000,00 får tilskud på ca. 83.000,00 på mandag ( + ca. 83.000,00 i juni + 
aktivitetstilskud) 

3.  JORKS fremtid. Vi er sikret i lokalerne til udgangen af 2020, og får snarest forhandlet en 
forlængelse til udgang 2024.  
Taget – ovnlyspladerne skal udskiftes på et tidspunkt.  
Vi får lagt et budget for de næste år,  mht. tilskud fra kommunen da dette er for 
nedadgående, så vi kan se hvordan vores fremtidige økonomi bliver.   
Krav og ønsker til udbedringer se separat liste. 
Vi afventer budget og lejekontrakt 
Vi har fortsat fokus på elevskolen dvs. børneryttere. 
 

4. Valg til bestyrelsen, Birte og Jørgen modtager genvalg, Maibrit ønsker ikke genvalg. 
Claus Thielsen opstiller,  
Andre medlemmer vil gerne blive i bestyrelsen dejligt.  
 

5. Der tilbydes  indtil videre ikke ponygames, men evt. afholdelse dagskursus i ny og næ. 
Er man nogle stykker som seriøst gerne vil i gang med ponygames træning så henvend 
jer til bestyrelsen. Kurts hold lørdag aflyses og Louise Petersen overtager tirsdagsholdet.  
 

6. Vi starter ikke ekstra trækhold.  
 

7. Næste møde. 26. februar 2018 kl. 19.00 i rytterstuen 
Generalforsamling 13. marts 2018 kl. 19.00 Anni laver annonce. 
 

8. Evt. 



 Jordrup og omegns 

 Rideklub 

 

  Side 2 af 2 
 

Vi  aflyser fastelavn –  men afvikler i stedet kostumespring i 2 timer, der stille sikke an 
med mere end en springbane, betaling ved start.. Kom forbi og betalt for en springtur kr. 
25,00 pr. start. 

9. Stævneønsker til næste år v/Alle  

Fastelavn: 4. februar 2018 kostume 
 
Trec: 3. marts 2018 Helle Vistisen. 

Elevstævne 21, april 
Sponsor spring 26. maj 
D- stævne 16-17 juni  

D-stævne 22-23 sept.  

Elevstævne 29. september 

Rømø tur 13. oktober  

Julearrangement d. 17 november. 

JORK Julefrokost 

Breddeaktiviteter. Opslag med deltagere Stil stafet, Pas de deux, Kvadrille, Christian 
kommer med information. 

Alle ridehjelme skal være VG1 eller EN 1383 2017 godkendt. 

Hestepas for alle opstaldede heste skal forefindes på JORK i pengeskabet da det skal 
kunne fremvises indenfor 3 timer. Ligeledes skal der på næste møde besluttes om 
opstaldede heste på JORK skal udtages af konsum. Der vil komme ny 
opstaldningskontrakt til alle privatopstaldere og låneheste.  

 


