Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 16 januar 2020
Inviterede:
Bestyrelsesmedlemmer:

Steen Bitsch, Hanne Josefsen, Steen Christensen, Karina Josefsen, Djannie
Bertelsen, Randi Højer, Susanne Dybdahl

Suppleanter:

Trine Lynddahl, Linda Nissen

Andre:
Afbud:

Kasserer, Heidi Christensen
Trine Lynddahl

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Susanne Dybdahl
Referent: Linda Nissen
2. Gennemgang af referat fra sidste møde
Udarbejdelse af budget, Steen B har lavet et udkast og sætter sig sammen med Heidi og får sat
beløbene ind.
Støtteklubben vil betale 25.000 kr. til pop up vandere til hallen. Vandere indkøbes til foråret.
Steen B har spurgt Klaus Iversen mht. støbning af kant ind til ridehuset – Dette laves til foråret.
Steen B kontakter Trine Lynddahl angående nedtagning af sekretariatsskuret, dette vil hendes
mand og en ven gerne fjerne.
Hanne Josefsen har søgt hos Trygfonden til sikkerhedsveste – afventer fortsat svar.
Der vedtages at der offentliggøres en springtid hver søndag fra kl. 14-18, hvor det er mulighed for
at springe i det store ridehus, dette skal annonceres inden. Hvis man springer i hverdagene, skal det
fortsat annonceres dagen før. Karina laver et opslag på facebook.
Jim Rasmussen er startet med undervisning om mandagen i ulige uger.
Referat er godkendt.

3. Økonomi:
Klubben har i 2019, 30.000 kr. i overskud.
Der er sparet 10.000 kr. i undervisning 2019
Hovsmed sparet 5.000 kr. i 2019
Dyrlæge sparet 7.000 kr. i 2019.
Støtteklubben har et overskud på 19.500 kr. for 2019.
4. Kontrakt med Poul Erik.
Kommentarerne fra sidste møde er blevet indarbejdet i kontrakten.
Kontrakten godkendes.
5. Kommende generalforsamling
På valg:
Djannie Bertelsen – ønsker ikke genvalg
Randi Knudsen – ønsker ikke genvalg, men vil gerne indtræde som 1 årig
suppleant og varetage sin nuværende opgave omkring undervisning.
Susanne Dybdahl – Ønsker ikke genvalg
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Ikke på valg: Hanne Josefsen – vil gerne udtræde 1 år før tid
Steen Christensen – Udtræder til generalforsamling.
Steen Bitsch – Vil gerne udtræde 1 år før tid.
Heidi Christiansen – Ønsker ikke at fortsætte som kasserer.
Vi kommer til at mangle folk i bestyrelsen. Hanne og Steen B genover til næste møde, om de har lyst til at
blive siddende endnu et år, indtil de kommer på valg. Der skal findes en kasserer, som fremadrettet kan
varetage regnskabsdelen.
Karina laver opslag på facebook om, at vi søger medlemmer til bestyrelsen, samt en til at varetage
regnskabsdelen.
Følgende spørges til bestyrelsen:
Birthe Carstensen – Karina Josefsen spørger
Maiken Schmidt – Linda spørger
Anders Bjerrum – Linda spørger – Ønsker aktuelt ikke at være med pga. travlhed i eget firma
Gitte Petersen – Trine Lynddahl
Karina Josefsen skriver en mail, som sendes rundt til alle medlemmer.
6. Vedtægter
Gennemgået og rettet.
7. Nyt fra udvalgene:
Materiel udvalg:
Fjernelse af sekretariats skur, Trine Lynddahls mand og kammerat vil stå for dette – Steen B
tager kontakt.
Junior udvalg:
Intet nyt.
Sponsorudvalg:
Karina sender Faktura ud til vores skiltesponsorer.
Sportsudvalg:
Bjarne Nielsen er blevet spurgt om dressur kursus, han har desværre sagt nej.
Der arbejdes på dressur kursus ved Ulla Nielsen d. 22/2.
Undervisnings udvalg:
Rikke Thomsen har enetimer tirsdag, som starter før elevholdet er færdig. Randi taler med
Rikke, om at hun fremadrettet først underviser i det store ridehus når elevholdene er
færdige.
Der er aktuelt fyldt godt op på holdene – Randi holder overblik over holdene og forsøger at
holde dem fyldte.
Støtteklubben:
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Signe Rong træder ud af støtteklubben da hun flytter. Der sidder aktuelt derfor kun Mette
Bern, Henriette Thomsen og Trine Lynddahl tilbage. Der er derfor brug for flere frivillige i
støtteklubben, specielt også i forbindelse med at arrangere den årlige ridelejr.
Aktuelt er det svært at få besat vagterne i cafeteriaet til stævnerne, det bruges der derfor
meget energi på.
Der er et ønske om at et arrangement for juniorpiger, der er tanker om weekend kursus med
noget teori og overnatning.
Ditte Hansen er interesseret i at komme i støtteklubben, men er aktuelt under 18 år. Der er
ingen aldersgrænse for medlemmer i støtteklubben, så hun kan derfor vælges ind til
generalforsamlingen.
Stævneudvalg:
Linda er trådt i baggrunden i forhold til stævneudvalget, hun guider og vejleder stadig i det
omfang der er behov for.
Udvalget er aktuelt ved at arrangere næste D stævne, som afholdes d. 25-26 januar 2020.
Klubben er tildelt C stævne i dressur d. 29/30 August
Der er derudover søgt:
- D. 5/6 September 2020, D stævne i spring/dressur
- D. 23/24 Januar 2021, D stævne i spring/dressur
Forslag til træningsdage:
- D. 29 februar 2020 (svært at finde en dato hvor alle kan).
- D. 16 Maj 2020
- D. 28 November 2020
Ingen fra stævneudvalget havde mulighed for at deltage i Rødding mødet d. 9/1. Karina
Josefsen deltog derfor i mødet.
Der er lidt bekymring omkring hvem der nu er tovholder på stævnerne, Linda og Steen C
forsøger at guide, men der mangler en som trækker af på beslutningerne.

Elevheste/halvpart:
Leika er aktuelt ikke i part, lurifax heller ikke. Resten af elevhestene er ude i halvpart.
Der fungerer rigtig godt med Knæk i undervisningen, han er faldet godt til.
Ryttermærke:
Forslag til datoer for ryttermærke 2 og 4:
- D. 15/3 Kl. 13-16
- D. 22/3 Kl. 13-16
- D. 29/3 Kl. 13-16
- D. 4/4 Kl. 13-16
- D. 13/4 Kl. 13-16
- D. 18/4 Prøve
Datoerne godkendes.

8. Årsplan
9. Opfølgning på hjælperskema
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10. Velkomstfolder til rytterne på elevskolen
11. Forslagskasse
12. Evt.
13. Næste møde:
D. 6/2 2020, kl. 18.30
Næste møde:
Løn til undervisere

