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Bestyrelsesmøde 
 
Sted: Rytterstuen 
Tid: Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.15  
Deltagere: Anette Grøndal, Birte Kyed Andersen, Christian Steiness,  Mette Schmidt, , 

Helle Schultz Rasmussen, Marianne B. Kristensen,  
Afbud: Anni Brahms, Claus Thielsen 

 

Referat 

1. Referat af sidste møde v/Alle 

Behandle referat fra november 2019 samt fra 10. januar 2020 

Hjemmeside er kommet videre. 

Arbejde på at vi lejer en gravemaskine og selv får leveret tegl fyld til mudderudfordring – 
Christian 

Christian sender besked til Birte, inden der bliver sendt spørgeskema ud fra Riders 1 st. – 
Birte sender besked på klubmodul inden. 

Husk lamper til kartoffelhus f.eks. til sommer så det er klar til efterår/vinter 2020 

Spring booking – Birte undersøger om vi kan gøre noget uden gebyr opkrævning.  

2. Økonomi 

OK, behandlet 10. januar 2020 

3. Status på foreningssystem v/Birte og Anette 

OK, behandlet 10. januar 2020 

Annette - enkelte spg. til et par brugere 

4. Diverse udvalg / hjælpepersoner v/Mette  

Ny seddel er hængt på tavlen. 

5. Orientering fra ejendomsudvalg v/Christian og Birte 

Behandlet på møde 10. januar 2020  

6. Status på elevheste/-ponyer v/Birte 

Mango – ny status – kommer ikke retur efter sin halthed 

Moondancer – ny status – stopper som elevpony til sommerferie 2020 

Sweety – skidt gående hen over weekenden, haft dyrlæge 20. januar fået binyrebark – 
hjulpet godt. 

http://www.jork.dk/


 Jordrup og omegns 

 Rideklub 

 

  Side 2 af 2 
 

7. Status på undervisere v/Birte 

OK, behandlet 10. januar 2020 

8. Næste møde v/Alle 

Næste møde 11. marts kl. 19 - generalforsamling 

Nytårskur hos Anni flyttet til 6. marts 2020 kl. 18.30 

Marianne kan desværre ikke den 6. marts. 

9. Eventuelt v/Alle 

Generalforsamling i 11. marts 

Birte er på valg – modtager genvalg 

Anette er på valg – modtager genvalg 

Birte undersøger om vi kan finde kandidat i stedet for Claus, som er på valg. 

Annoncering for generalforsamling i nyhedsbrev, på facebook.  

Mette spørger Anni om kaffe/kage  

Mette spørger Agnes om hun vil være dirigent 

Birte spørger Christina Agerholm om hun vil være referent. 

 

Salg af julelotteri har givet kr. 2300 til klubben  

Klubben er spurgt om et breddestævne – vi takker nej, hellere lave egen aktivitet. 

Tænd/sluk for elhegn, ønskes flyttet til lade ved vandet, så det er mere tilgængeligt. 

Mette undersøger mulighed for rundvisning på Blue Horse. 

Dato – ridelejr 19.-21-juni 2020 


