
Bestyrelsesmøde i Jork, onsdag den 24. august 2016 kl 19.00 i Rytterstuen 
  
Deltagere:  Birte, Anni, Jørgen, Majbritt, Anette, Helle, Christian, Torben 
Afbud:  Ingen, men Maibritt skal hjem i seng kl 20.30, så vi skynder os. 
  

 
1. Referat af sidste møde – Iab alt udført   Alle 
 

2. Økonomi: Den ser rigtig godt ud med omkring  
 

3. Sladder – hvordan kan vi undgå / håndtere det   Alle 
Vi i bestyrelsen skal være mere opmærksomme på det, og tage fat i det med det 
samme, har man ikke selv overskud til det må man kontakte en anden i 
bestyrelsen, så det stoppes med det samme. Alle skal tale pænt til og om 
hinanden.  
 

4. Arrangementskalendar      Alle 
 
a. Stævner og andre arrangementer gennemgået – ok. 
b. Infobrev og Elevstævne, læs mail fra Birte – godkendt sendes ud i næste 
uge.  Alle 

c. Hjælp til Color Run den 17.9 8- vi deltager ikke.  
d. Line vil tilbyde et stævne klargøringskursus til de mindste inden elevstævnet 
i oktober.  

 
5. Privatstalden – update.     Birte  
Vi tilbyder at morgenfodre + lukke ud mandag til fredag = arbejdsdage. 
Der er pt. kun 1 ledig plads mht. foldarealer.  
 

6. Elevstalden. Det går rigtig fint, og holdene er fyldt godt op i alt har vi kun 5 ledige 
pladser på vores 20 ”dressur” hold. De 2 nye elevheste Raket og Casmir er faldet 
godt til og går fint med i undervisningen. Cairo som JORK købte i foråret er taget 
ud af undervisning indtil videre og bliver uddannet bedre over den næste 
månedstid.       Birte 
 

7. Vedligehold dressurbanen – den er tung   Anni 
Ønsker ny udendørs dressur bane 2017. 
Christian forsøger at få tilbud på dette. Daugaard Mørtelværk, Jens H. Pedersen.  
+ evt. dræn af springbanen.  
 

8. Opfriskning af Rytterstue - Anni sørger for opslag så den kan blive frisket op.  
       Anni 
+ Jørgen vil gerne have en arbejdsbordplade på 3 meter med hjem fra Hjem og 
Fix, således arbejdspladsen i laden kan laves færdig.  

 
9. Næste møde tirsdag d. 20 september kl. 19.00 Stævnemøde Alle 
40 års jubilæumsfest i maj måned.  
 



10. Evt      
 Alle 
 
Spåner/flis ved udlukning?? BKA hører Ole Mortensen. 
 
Måske lave drænhuller på gårdspladsen, for at tage vandet, så det hele ikke løber 
ned på foldene. Hullerne skal dækkes til igen så ingen kan falde i dem og brække 
benet. Helle hører om Arne kan prøve at bore et par huller – fyldes med ”grus”  
 
Ny slange til vandet fra brønden, Anni/Kent 
 
FB/hjemmeside stævneresultater hvordan bruges hvad. FB bruges til her og nu 
information såsom stævne resultater og andre begivenheder som lige sker på jork.  
hjemmesiden er til mere stationære opslag.  
 
Undervisningstider: De almindelige holdundervisningstider fra mandag til torsdag 
ligger fast. Vedr. spring, ponygames i weekenden har tiderne været lidt flydende 
her hen over sommeren da vi har flere baner at gøre med, men nu går vi vinteren 
i møde med kun ridehallen så der holder vi os til følgende tider – eller aflyser.  
Fredag spring 16-19, Lørdag dressur kl. 9.00 – 9.45, Ponygames kl. 10-13, 
søndag spring kl. 10.30 til 12-30.  Hvis timerne aflyses oplyses dette på FB så 
andre kan se at hallen er ledig, send info til Mette Johnsen.  
 

Udmugningsanlæg: Kent og Martin har en plan for flytning. 
  
Klægefanger indkøbes. 
 
Opgaver fra kommunen. Kommunen kommer på besøg d. 30. August kl. 15.45, 
Christian og Jørgen sørger for at være i stalden og tage imod dem, da Birte har 
travlt med undervisningen. Der skal opgives antal aktivitetstimer på ridehal og 
rytterstue i uge 35-36-37-38 Birte sørger for disse tal, hvis de ikke bare vil tage 
dem fra undervisningsplanen..  

 
 
Christians ” hjemme datoer ” er alle lige uger 

 


