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

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

Dagsorden 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Børneattester: Der skal udfyldes nye af Anette, Birte, Christian, Helle, Jørgen, Louise, 
Robert, Sabrina, Silvia 

2. Økonomi v/Claus 

Claus har lavet likviditets budget som ser godt ud. Vi følger budgettet.  

3. Mobilepay v/Anette 

Forslag  at få lavet  flere betalingssteder så vi ikke får blandet stævner, arrangementer 
og bod i en stor kasse.  Det kræver meget udredning efterfølgende.  

4. Opfølgning på stævner v/Alle 

2 gode stævner og overskud. Elevstævnet giver  rigtig godt i boden.  

5. Foreningssystemet v/Claus 

Vi kører en test på conventus og deltager i kursus ved DGI i Vejle 8. november. 

6. Udlejer og betaling af folde mm. v/Preben 

Preben kontakter kommunen om det er muligt at få tilskud til leje af mere jord. 

Preben kontakter Merethe Paarup omkring hvad vi kan gøre med JORKS´s fremtid efter 
31. december 2020  

7. Datoer til næste års stævner v/Alle 

Kan indrapporteres på  http://www.d10-drf.dk/node/461 efter uge 45 
Tildeles endelig ved distrktsmøde i Egum d. 28 januar 2019  kl. 19.00 klubberne skal 
møde op for at få stævne.  
E klasse til stævnet som sløjfeklasse hvor alle rider mod hinanden og rider man over 
60% så får man en sløjfe. Jorks egne ryttere og invitere 2 klubber 
25.-26. maj,   4-5. maj + 11-12 maj  
7.-8. sept.,  21-22 sept. 
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8. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

Ramses er blevet solgt til Lykkeshøj Rideklub i Randers. 

Prinsessen er startet genoptræning,  

9. Status på undervisere v/Birte 

OK 

10. Næste møde v/Alle 

7. november kl. 19.15 

11. Eventuelt v/Alle 

Springbane 

På dressurbanen sætter vi spande med vand i på hovslaget så vi rytterne rider indenfor 
hovslaget. 

Julestævne – kvadrille opvisning med de voksne. + squaredance  

Juleklip i rytterstuen i november måned.  

15. eller 16. december  par-cour dag for elevryttere v/Christian Steiness  

 


