
Bestyrelsesmøde – Afholdt  hos Anni d. 15. januar 2016 kl. 19.00 

 
Deltager:Birte, Anni, Jørgen, Majbritt,Anette, Helle,Christian, Torben 

Afbud ingen. 
 
Startede med dejlige landgangsbrød – MUMS 

 
1. Stadig udestående: Der arbejdes med nyt regnskabssystem, bestyrelsen skal have ryddet op i 

”sine bokse i privatstald , Børneattester indhentes, Vand og Mudder på foldene ønskes forbedret 

til næste år. værkstedbord  ved gammel bod i laden.  
2. Vinduer til rytterstuen er blevet hentet og står hos Anette og Lars. Udskiftes til forår/sommer – 

Tovholder: Christian sammen med Jakob Lund. 
3. Rummelighed: Vi kommer hinanden mere ved og det skal vi bevare og som bestyrelse skal vi gå 

forrest som rollemodeller. Klubben vokser og vi skal huske at bevare den gode tone på JORK 

Torsdag er der mange som gør klar til time kl. 19.00 og der kommer elevryttere op 18.20-30 
stykker vi rykker start på sidste 2 timer kl. 19.15 allerede fra næste gang.  

4. Bestyrelsen og fremtiden, hvad vil vi der sidder i bestyrelsen, umiddelbart er vi alle med indtil 

2020. Kunne vi få nogle flere med i forskellige udvalg. Kasserer, bod, stævneudvalg, mm  
Opslag til forskellige udvalg og afholder et aftensmøde men vi skal selv ud og spørge folk samti-

dig. Belønning frivillig fest evt. efter et stævne.  
5. Arrangementskalender:  

Fastelavnsarrangement genoptages  men kun for klubbens medlemmer lørdag d. 6 februar. 

Birte laver opslag til på mandag.  
Generalforsamling: Anni laver opslag. 

 
6. februar  Fastelavn kun for JORK medlemmer 
20. februar  Agility bane kl. 16-18 tilmelding via FB 

9. marts  Generalforsamling kl. 19.00 i Rytterstuen  
Kom og hør hvad der er sket og sker på JORK 

25. marts  Træning til Trec  ”forhindringer” 

2. april  Elevstævne UDE/INDE alt efter vejret. 
Afvikling af 1. afdeling i Elevmesterskabet. 

10. april  Træning til Trec ”forhindringer”  
22. april  Trec-stævne. Terrænridning og ”forhindringer”  
24. april  Trec forhindringer 

14. maj   arbejdsdag m/frivillighedsfest kl 18.00 
 Kl. 12-16 – grillen vil være tændt. Kom til en hyggelig familiedag. 
28.-29. maj  D-stævne  

Afvikling af 1. afdeling i Klubmesterskabet. 
3-4-5. juni  Ridelejr 

24-25-26  Vilhelmsborg 
24. juni -> 9 August  Sommerferie  
24. + 25. september D-stævne 

Afvikling af 2. afdeling i Klubmesterskabet. 
1. oktober    Elevstævne UDE/INDE 
  Afvikling af 2. afdeling i elevmesterskabet. 

19. november  Julearrangement.      
   

Derudover vil der nok komme diverse andre små arrangementer, horsemanship, dressur kurser, spring 
kurser 
Vi vil gerne have 1-2 ponygames turneringer i løbet af året.  

 
6. Vi skal have købt en II pony.  

7. Næste møde 23. februar kl 19.00  
8. EVT. Klubliv Danmark, mit Dankort skal støtte klubben.  Afventer efter 12. febr. 

 


