
Bestyrelsesmøde d. 3. juni kl. 19.00 i Rytterstuen 
 

Fremmødte: Torben, Lise, Maibritt, Anni, Anette, Jørgen og Birte 
 
1 ref. tager vi næste gang. Husk de skal på hjemmesiden. 
2 Økonomi – 34000 ekstra fra kommunen retur fra lokale tilskud 2013. ☺ 

3. Idekassen Ingen. 

4. Arrangementskalender: E-stævnet Nyt forslag til klubmesterskab 2015 – det 
skal tilrettes.  Anni kommer ikke fredag. Lise er begrænset pga operation i ben. 
Torben kommer ikke. Regner med at starte fredag kl. 18.00 Birte kommer med 

plan.  
Ridelejr får Birte laves denne weekend.  
Arbejdsdag: Malerdag til bomme + gravet slange ind til vandingsanlæg i hallen 

som monteres i morgen d. 4. maj. Oprydning også i kartoffelhuset.  
Opgaver skrives på tavlen: skrabe hovslag, male bomme, klippe træer i alleen,  

5. Privat Opstalder Ditte og Camilla og Fransiska.  
6. Undervisning: Annonce til efter sommerferien, Egtved – lunderskov – Vejen – 
Kolding.  Birte laver annonce.  

7. Elevheste Ok der bliver lidt udskiftning efter ferien, Møffe og  Laura går ind i 
undervisningen 
8. Certificering: referater på hjemmesiden.  

9. Visionsdagspunkter – vi har valgt disse til en start. Gæsteundervisning , Ture 
i terræn FB-gruppe  Ponyklub hver 1. lørdag i måneden om 

formiddagen/Eftermiddagen 3-4 timer- vi hører om de store piger vil stå for det.   
Facilitere der skal laves en prioriteringsliste. Hvad skal vi være kendt for: disse 
forslag skal der arbejdes med/opslag Logo Jørgen prøver at arbejdemed dette.  

Internet – Torben spørger Ulla ved kommunen om vi kan få tilskud til 
internetforbindelse gennem kommunen / foreninger. 

10. brandinspektøren kommer onsdag i næste uge. Spørg om de har i et ekstra 
spineboard.  
11. Ikke medlemmer bruge banen en enkelt gang maks 2 gange kr. 100 pr 

gang.  
12. Ny traktor til bunden, da det vi har ikke er egnet til det. Vi skal have noget 
på prøve fra diverse forhandlere – høre andre ridesteder hvad de bruger. 

Jørgen, Kent og Martin kigger efter udstyr kan det evt. Leases - traktor/udstyr.  
 13. HAU  kommer på tirsdag kl. 8.15 og prøver hestene og faciliterer. Birte er 

her.  
14. Skolereform: Skolen vil gerne samarbejde med foreningerne. Anette melder 
tilbage at vi gerne vil være med til at arrangere nogle eftermiddage.  

15. Jork Messe: Kæmpe Sommer arrangement – ala vores Jordrup by night i 
August 2015. Vi har 35 års jubilæum. 
16. næste møde: 12. august kl.19.00 
17.: EVt. intet – der var også mange punkter. ☺ 


