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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen 
Tid: Torsdag den 28. marts 2019 kl. 18.30 –  
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen, Christian Steiness, Claus 

Thielsen, Helle Schultz Rasmussen, Mette Schmidt, Marianne B. Kristiansen 
Afbud:  

 

Dagsorden 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Postkasse Anni, Post Nord kan ikke rigtig finde ud af hvor den skal hænge 

Vi afventer – til yderligere fra Post Nord 

2. Konstituering af bestyrelsen – blev foretaget umiddelbart efter generalforsamlingen: 

Formand: Birte, Næstformand Anette, Sekretær Mette 

3. Økonomi v/Claus 

Ser fornuftigt ud.  

4. Status på foreningssystem v/Claus 

Højeste prioritet  Der arbejdes fortsat på klubmodul gerne implementeres hurtigst muligt – 
Claus siger til for hjælp. 

5. Overdragelse af opgaver v/Birte 
Sydbank - Birte kobles på, eboks og nemID, børneattester – Annette forsøger hjælpe 
Birte igang 

hjemmesiden (teknisk+indhold) – Marianne og Mette M forsøger sig 

6. Diverse udvalg / hjælpepersoner  

Udvalg på ejendomssituation: Christian Steiness, Jacob Bech – selvejendede institution, 
andre muligheder, køb af bygning osv. – JORK skal holde udgiften til husleje som den er 
pt. 

Udvalg stævner – D/E-stævner evt. andre aktiviteter også Anne-Marie og Anette 

Seges info undersøge – Mette Johnsen, bestyrelse melder ud efterfølgende 

El ansvarlig - Jacob Vestberg 

Vandslanger – spørges Kent Brahms 

Hegn, marker - spørges Jacob Lund 
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Materiel – traktor, trillebør, koste – spørges Arne 

Spring materiel – til tavle 

Foder, vitamin, lucerne, loppefrø, klid, spåner, hø, halm, frøgræs – Anette pt. Evt. 
Marianne  

Arbejdstavle, ønsker til småopgaver – ny whiteboard til døren til laden (evt. bruge den fra 
hallen), magnet lommer – Anni kigger efter muligheder. 

Boden – Anni 

Sponsorer – gevinster mv. – Anni / Helle  

Ansøge fonde, økonomiske sponsorer –  

Aktivitetsudvalg – udvalg der finder på aktiviteter for rytterne, rytterne skal også selv 
komme med ideer – alle kan forslå og igangsætte 

7. Orientering Ejendommen v/Birte 

Vores kontrakt med udlejer løber indtil udgangen af 2020. Der skal arbejdes på ny 
lejekontrakt eller evt. køb af den del af ejendommen som rideskolen lejer. Såfremt der 
laves en selvejende institution til JORK bestemmer vi selv hvornår matriklen sælges til 
evt. udstykninger. Der nedsættes udvalg – se pkt. 6 

8. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

Sweety hun er fortsat meget dårlig. Evt. ny pony til kommende sommer 2019 

9. Status på undervisere v/Birte 

Lise fortsætter indtil videre onsdag 

10. Fortrolighed 

VIGTIGT - emner behandlet på møderne er fortrolig information  

11. Næste møde  v/Birte v/Alle 

24. april 2019 – kl. 19.15 

12. Eventuelt v/Alle 

Kontingent årlig opkrævning – mulighed forslag fra Helle 

Indmeldelsesgebyr også mulighed – begge med på generalforsamling 

Opstaldningskontrakter skal tilføjes kontonr.  

Ridehusregler, fold og staldregler – f.eks. opsamling straks i ridehus. Områder omkring 
ridebanen er fælles for hele JORK til græsning under opsyn uden for undervisning tiden 
og uden for ridning – generel opdatering. Birte laver opdatering. 


