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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen 
Tid: Torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00 –  
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen, Christian Steiness, Claus 

Thielsen, Helle Schultz Rasmussen, Jørgen Josiassen, Preben Justesen 
Afbud:  Jørgen 
Dagsorden 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Lys i stalden – jørgen følge op, Preben har modtaget materialer ffra Sydjysk import 

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. 
Mht. ansvar for pas hvem skal betale i tilfælde af de bortkommer…..Undersøge ved forsikring. 

2. Underskrift af referat fra generalforsamlingen v/Alle 

Referat fra generalforsamling  tilrettet med konstituering af bestyrelsen så Claus kan sende det til 
banken så han kan blive fuldgyldig kasserer og modtage korrespondance.  

3. Økonomi v/Claus 

Iab, da Claus mangler underskrift iflg. Pkt. 2 

4. Prokura/kontrol af bankkonto v/Claus+Preben 

Preben, Claus og Anette 

5. Foreningssystem v/Claus+Christian 

Der er undersøgt forskellige muligheder, Conventus, Foreningsens administrator, (netbank) og 
arbejder videre med diverse. Pr. 1. august Ekstra undervisning, spring og lign. betales via 
mobilpay via indscanningsbillede.  Underviseren skal lige se fra rytteren at det er betalt.  

6. Overnatning på JORK v/Preben 

Brandmyndighederne informerer: Der må ikke overnattes i rytterstuen eller andre steder på jork. 
Der må gerne slås telt  op på marken. Tilføjes i sikkerhedsbestemmelserne. 

7. Klubaftale vedr. tøj v/Claus+Anette 
Købes ved Sportigan i Egtved.  Prisen på tøjet skal indeholde logoet.  

8. Arbejdsdag   

Lise vil gerne male privatstalden hvis vi skaffer maling. Bund ridehal, sprinkler ridehal, 
vandslange til marken + grave slangerne ned ved udlukningen. , vaske flagstænger, male 
dressurhegn, hegn gennemgang, mark oprydning møg/halm. Flugtvej ved udmugning. Male bod, 
Stabilgrus fordeles i hullerne i gårdsplads. Bander i ridehallen ”lappes” 
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Christian sørger for at følge op på vandslange og samlinger. + fiberdug. støbemix og fundablokke.  

Anni sørger for indkøb af pensler og lign 

9. sponsorspring v/Alle 

Grill og lign.  spring inddeles i elevponyer, på ben/med hund og til sidst de springende. 

Vi får måske et sponsor spring til det. Fra EC maskiner. 

10. Snak om kværke og hesteherpes v/Birte 

Vi lukker stalden helt ned pr. d.d. i minimum 3 uger. Ingen heste udefra har adgang på JORK i 
denne periode.. Har du hest hjemme eller kommer i andre stalde skal komme i rent tøj.   Samme 
opslag som Egtved har lagt op. 

Birte tager fat i dyrlægerne om de vil underskrive at vi har lukket stalden ned.  

11. DIF og DGI’s foreningspulje (45 millioner årligt) v/Preben 
https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/nyheder/2018/januar/foreningspulje 
https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/nyheder/2018/april/20180410_foreningspulje_cvr 

Der kan søges til til forskellige formål men man kan kun søge til en ting,  

12. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

Der skal findes 2 nye for Casmir og Nikita. (Lille hest og lille 1´er pony) 

13. Reparation af bunden i ridehuset v/Christian 

Ren fiber koster samme som blandet sand/fiber til bunden for mere fylde.  

14. Breddeaktiviteter – input ønskes v/Christian 

Drøftes senere. 

15. Næste møde  4. juni kl.19 v/Alle 

16. Eventuelt v/Alle 

Mails/messenger/sms 

Trillerbør  til spåner købes i Biltema 999,00 

Lise må gerne få sponsoret underviser og så ville det være super fint hvis kunne starte et fast 
hold op evt. torsdag aften.   


