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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen 
Tid: Onsdag den 6. juni 2019 kl. 18.30  
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen, Helle Schultz 

Rasmussen, Mette Schmidt, Marianne B. Kristiansen 
Afbud: Christian Steiness, Claus Thielsen 

  

Referat 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

a. Kun kommentarer omkring status på legitimation til banken – har banken fået det?
  

2. Økonomi v/Claus 

a. Status sendt særskilt fra Claus inden møde - ok 

3. Status på foreningssystem v/Birte og Anette 

a. Systemet er nu klar til at introducere for alle medlemmer – godt arbejde. 

4. Overdragelse af opgaver v/Alle 
Er der nyt siden sidst omkring 

a. Website og FB - Mette Johnsen er ansvarlig 

5. Diverse udvalg / hjælpepersoner v/Mette 

Skal der laves opslag på FB  

a. Opslag på tavle ses ikke, Helle laver håndskrevet og Anette får fil fra Mette og printer i 
A3 til tavlen. Mette Johnsen ligger på FB 

b. Opslag om nedvaskning af stald i uge 27 – Anni – Kalkning løbende hen over ferien 
efterfølgende. 

6. Opdatering af regler på JORK  v/alle 

Er de på plads? – alt ok 

7. Orientering fra ejendomsudvalg/JORKS fremtid v/Christian 

Mangler der noget til brug for møde med udlejer? 

Birte rykker Christian for mødedato 

8. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

a. 2 nye ponyer til brug for elever – en privat og en købt af rideskolen, Raket væk 
efter sommer. 
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b. Forsøg på at synkronisere vaccinationer for at undgå kørsel /administration af 
mange regninger.  

9. Status på undervisere v/Birte 

a. Alle ok for 2019/2020 

10. Næste møde v/Alle 

a. Næste møde 22. august 2019 kl. 18.30 

11. Eventuelt v/Alle 

Ridelejr – opdatering – Der er tjek på det  

Weekendvagtplan – udkast med mgl. kontaktoplysninger og OK for inddragelse.  

Mette laver ny og hænger op inkl. Helle, Heidi og Malene. 

Undersøge om det er muligt med passive medlemmer hos Dansk Rideforbund, iflg. 
vedtægter giver det ikke stemmeret, så skal genovervejes./ Mette 

Ny messenger gruppe – bestyrelse 2019 inkl. Christian/ Mette 

Christian – vil du undersøge om bunden i ridehallen kan jævnes fra midten og ud til 
siderne? – evt. senere mere filt på. Da bunden kommer frem nogle steder. 

 


