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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen 
Tid: Torsdag den 26. september 2019 kl. 18.30  
Deltagere: Anette Grøndal, Anni Brahms, Birte Kyed Andersen, Christian Steiness, Helle 

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

 

Referat 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Website opdatering trænger meget  

Longering –  opslag hvor og hvordan – Birte gør  

Christian - tegl på følger op 

Div. aften arrangementer  

2. Økonomi 

Tilskud fra kommunen – møde omkring det 23. okt  - hvem vil med? 2 pladser 

Pt god likviditet  

3. Status på foreningssystem v/Birte og Anette 

Virker forsat godt, kun få tekniske udfordringer 

4. Overdragelse af opgaver v/Alle 
Ikke nyt pt. 

5. Diverse udvalg / hjælpepersoner v/Mette 

Der skal laves opgave beskrivelser, beføjelser – udestår – Mette har opg.  

6. Opdatering af regler på JORK  v/alle 

Færdig 

7. Orientering fra ejendomsudvalg v/Christian og Birte 

Møde planlagt til 30. september 2019.  

8. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

Moondancer forhåbentlig klar efter uge 42 har stået halt  

Princessen har det ok, fortsætte med medicin 
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Ikaros – syg pt. blodprøver udestår 

9. Status på undervisere v/Birte 

Lise stopper onsdags undervisning  - Line tager over på holdet pr. 1. okt. 

10. Næste møde v/Alle 

Torsdag d. 7. november 2019 kl. 18.30 

11. Eventuelt v/Alle 

Kontrolrapport hvis kommentarer – Mette printer og lamineres og hænges op. 

Klippekort til PG, spring mv ændres fra 100 kr. til kr. 75 pr. gang – der reguleres hos 
brugerne, aktiviteter gennemføres ikke med mindre der min. 2 deltagere 2 dage før 
aktivitet og klip gives retur.  

Halkort som en del af klubmodul – pr. måned f.eks. 100 kr. og engangspris 50 kr.   

Besluttet pr. 1. nov. at halkort til ryttere der modtager undervisning kr. 100 pr md, 150 kr. 
til de der ikke modtager undervisning fast pr. jork, engangspris 50 kr.  – rettes til 75 kr. så 
vi får brugerne til at anvende månedskort i stedet. 

Justeringer foderplan? Mette justerer og sender ud 

Julelotteri (for anbragte børn) Anni/Marianne har bestilt lidt hjem – til brug for fælles 
arrangement f.eks. på Blue Horse – Mette/Anni tjekker om muligheder. 

Boksleje på dagsbasis – 30 kr. inkl. hø, hvis der er plads i elev eller privatstald 

 

  


