
 Jordrup og omegns 
 Rideklub 

Jordrup og omegns Rideklub  Nedergårdsvej 1  6064 Jordrup 
http://www.jork.dk/ 

 

Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen 
Tid: Onsdag den 7. november 2018 kl. 19.15 –  
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 

Iab. Par Cour dato 15-16. dec.  

2. Økonomi v/Claus 

OK men der skal holdes øje med udgifterne 

3. Julestævne/-arrangement v/Alle 

Mette sørger for juletræer, Lise er dommer, Julemanden er på plads. Keld og Marit med 
pandekager , juleposer, æbleskiver og gløqq  Pølsehorn, Pommes , Pynt, Juletræsfod 

4. JORK’s julefrokost v/Alle 
Holder vi fast i den oprindelige dato 24/11 eller tager vi 15/12? Aflyses i år, men der 
arrangeres en voksen bowlingaften i 12. januar – Opslag og booke baner Helle. 

5. Kandidater til bestyrelsen ved næste valg v/Alle 
Vi skal have besluttet hvem vi vil spørge Agnes, Jacob, Troels Ingwersen, efter møde 
med Pårup 

6. Leasingkontrakt på traktor v/Claus 

Vi køber traktoren  der skal dog laves service, olieskift som skal udføres. 

7. Privatstalden  v/Alle 

Det er et fællesområde for hele JORK, må kun bruges til luftning af heste under opsyn 
og ikke medens det er undervisning. 

Vi har forespørgsel på 2 pladser og siger ja tak.  

8. Fornyelse af børneattester v/Preben 

Hver enkelt skal godkende tjekke sin  E-boks 

9. Møde med Merete og Jørgen Paarup v/Preben 
Hvem (1-2) tager med Preben til møde om aftenen den 21/11 

Preben, Anni og Birte 
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10. Sport 2018 (5. januar 2019 i Herning) v/Preben 

Helle laver opslag til tavlen med vi har 2 biletter  til Sport 2018 i Boksen som der kan 
trækkes lod om.  

11. DGI videokursus – noget for en eller flere medlemmer? v/Preben 
https://www.dgi.dk/arrangementer/201810853612 

12. Forbedring af udlukningsområdet på foldene v/Alle 

Hvis det bliver helt slemt igen så kan vi skrabe af igen. 

13. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 
Herunder hvad med Prinsessen 

Laura  er fortsat halt,  

Rasmus mangler afregning – er solgt 

14. Status på undervisere v/Birte 

OK, Lise underviser for opstaldningsprisen.  

15. Næste møde v/Alle 

16. januar kl. 19.15  PTV-cup + fastelavn/spring  

16. Eventuelt v/Alle 

Udmugning laves lige. 

Opslag fra kostumespring Birte 

Lars har fået en ”Jerndims”  som kan bruges til springbomme opbevaring på 
springbanen. 

Bænke og Springmateriel tages ind  

Mountedgames ryttere har forepurgt på lån af ridehallen og den skal harves 
efterfølgende.medlemskontingent + halkort betaling. Kl 20.30 til 22.00 

Holdoversigt og timer på www.jork.dk skal opdateres.  


