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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen på JORK 
Tid: Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 19.00 
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen, Helle Schultz 

Rasmussen, Jørgen Josiassen, Maibritt Petersen, Preben Justesen, Christian 
Steiness 

Afbud:  
 

Dagsorden 

1. Referat af sidste møde    v/Alle 

Iatb. Høhækkene som Anette har bestilt som skulle være på vej.  

2. Økonomi     v/Maibritt 

Så økonomien ser fin ud. Og vi skal huske at tilskuddet falder til næste år. Og skal 
stadig huske at sparre. 

3. Arbejdsdag d. 16. april. OPSLAG LAVES NU   v/Alle 

a. Barrierer i ridehallen – PLAN.  Denne dag sættes manglende barrierer op og 
undersøges hvad der mangler af understøttelse. Når vi vasker stalden ned 
skal barrieren også vaskes ned og males derefter. (lejekontrakt ) 

b. Dør ved udmugningen -  Platform Martin. 

c. Arbejdsbord : Jørgen  

d. Lys i laden, køkken og over arbejdsbord, Sadelrum  

e. Oprydning generelt - tur på lodsepladsen – skabe i privatstalde(Birte) 

f. Male spring bomme. (dressurbane regning – fra msh)  

g. Hegn omkring på dressurbanen. Pælebor – Arne  Nye hegnspæle, Nyt ”snor” 
omkring banen Birte 

h. Hegn på foldene gennemgås.  Der laves led ud mod Eskilds mark mellem 
foldene.  

i. Skilte i ridehallen tages ned.  

j. Blandingsbatteri 

k. Huller i gårdsplads 

Vi håber rigtig mange kan få tid til at komme forbi og give en  hånd med også 
selvom det er i påsken. 

4. Udlukningsområdet : der skal gøres noget ved området inden efteråret. v/Alle  
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5. Arrangementskalender    v/Alle 

a. Privat Arrangement hos Technos d. 29. april kl. 10-14 Vi kommer med et par 
ponyer til trækture 

b. Sportsfesten 25-26-27 maj, vi  deltager med trækponyer lørdag  d. 27. kl. 10-
12  

c. Ridelejr, Der afholdes ikke ridelejr i år men vi afholder en stor jubilæumsfest 
lørdag d. 10. juni hvor vi håber alle både børn og voksne deltager + tag en dag 
til Vilhelmsborg d. 24-25 juni og få masser af heste opleverser, der er stor 
Galleopvisning lørdag aften med fri entre. 

d. Jubilæumsfest  10. juni start kl. 11.00 - fest om aftenen. 

Anni informerer, der er blevet lavet et festudvalg og man er blevet enige om at 
der skal være noget for alle aldre. Anni informerede om planer og aktiviteter – 
det bliver så spændende.  

6. Børneattester til ny bestyrelsesmedlem og undervisere  v/Birte 

7. Privatstalden – Der er fyldt op    v/Birte 

8. Elevstalden –  Elevheste ok    v/Birte 

9. Næste møde 25. april kl. 19.00    v/Alle 

10. Eventuelt     v/Alle 

Dressurbanen laves færdig i løbet af denne uge Christian.  

I forbindelse med arrangementer skal man som bestyrelsesmedlem sørge for en 
erstatning hvis man ikke selv kan deltage.  

Jørgen begynder at spørge  - efter sponsorgaver til stævner.   

Sponsorskilte i Ridehallen – nye - Birte finder skabeloner fra sidst frem og rundsender 
til bestyrelsen. 

Christian stubharver springbanen. 


