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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen på JORK 
Tid: Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 19.00 –  
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen, Christian Steiness, Helle 

Schultz Rasmussen, Jørgen Josiassen, Maibritt Petersen, Preben Justesen 
Afbud:  
 

Dagsorden 

1. Referat af sidste møde v/Alle                       

Iab. 

2. Økonomi v/Maibritt 

Ser fornuftig ud.  

3. Evaluering af D-stævne v/Alle 

Antal starter for nedadgående, men vi må blive ved med at afholde stævnerne + vi forventer positiv 
omtale omkring vores bane og forventer derfor flere starter næste år. Evt. reklamer lidt mere for 
vores super gode dressurbane og parkeringsfaciliteter. 

4. Politik for elev-/klubmesterskab v/Alle 

Klubmesterskab afvikles ikke næste år p.g.a. manglende deltagere. Der skal være lidt konkurrence. 
Derudover er det også svært at finde dommere til dressur som kan dømme så bredt (LB->MB)  

Vedr. Elevstævne både spring og dressur ændres til at man ikke kan starte D-stævner overhovedet.  
Dvs. har man startet til D-stævner er man altså udelukket fra Elestævner uanset hvilket år. 
Elevstævne vil fremadrettet måske kun være til elevryttere (dem som rider om eftermiddagen) så 
vore d-stævneryttere kan være med som hjælpere.  

I 2018 ændrer vi til mesterskabsklasser i Dressur LD, LC og LB (måske åben for alle dvs også 
stævnerytter iht. Ovenstående).  I spring Mesterskabsklasse i minimum 30 cm. Metode B3. Disse 
afvikles pr. stævne altså ikke 2 afdelinger.  

      5.  Status på lokaler og foldplads v/Christian+Preben 
           Eskild har sagt ok for langtidsleje af folde – så er grundlaget på plads for ny forhandling af faciliteter            
efter 2020.  

6. Orientering fra fundrasing seminar v/Preben 
Preben orienterede bred omkring diverse tilskud og Fonde og man skal som forening sætte sig godt 
ind i hvad den enkelte fond støtter. 
Fonde støtter normalt ikke alm. Drift og vedligehold, men ofte nye initiativer.  

7. Sikkerhed i staldene. v/Alle 
Hvor gamle skal eleverne være for selv at være i stalden? I Henhold til opstaldsningskontrakt kan 
forældre give deres barn (under 15 år) fuldmagt til at omgås sin egen hest, dog ikke ride uden der er 
voksen (over 18 år) til stede. Fuldmagten skal ligeledes godkendes af bestyrelsen til næste 
bestyrelses møde og bestyrelsens beslutning skal respekteres.  
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8. Holdning til opstalder/passer plads og skabe v/Alle 
De som har egen hest kan få et smalt metalskab eller bruge eget sadelskab såfremt der er plads til 
det i boks 11. Vi har ikke meget plads at gøre godt med på JORK, derfor begrænset plads til 
opbevaring.  

9. Plan for søgning af fonde – hvad gør vi og hvornår v/Alle.   

Brainstorming på næste møde.  

10. Næste møde D. 5. november kl. 10.00 hos Anni v/Alle 

11. Eventuelt v/Alle 

Julestævne – julemand - OK 

Christian har spurgt til Natopbevaring af 3 heste i ca. en måned. OK 

Udlukning. Er afdækket indtil videre med hjælp fra Louise Paulin og Vibeke Newton + 3 andre 
frivillige. Vi fortsætter med at kigge efter hjælp fra andre, som måske er lidt tættere knyttet til JORK 

Lamper – ikke flere på ridebanen, men gerne ud på foldene.  
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