
Referat af bestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 19:00. 

Deltagere: Pernille Winzentsen/PW, Helle Søndergaard/HS, Susanne Laudrup/SL, Ida Engel-
sted/IE, Inge Christensen/IC, Julie Heiden Nielsen/JHN, Emma Bøjer/EB. 

Dagsorden: 

1. Pokalfest – kun få tilmeldte. 
2. Indkøb af dressurhegn. 
3. Arbejdsdage. 
4. Ridecenterstævner. 
5. Medlemstal og ledige bokse. 
6. Nyt om banen. 

Ad punkt 1:Pokalfest – kun få tilmeldte. 

Da der kun var 11, der havde tilmeldt sig pokalfesten har bestyrelsen valgt at aflyse. Pokalfesten 
bliver i stedet afholdt lørdag den 30. maj 2015. Nærmere herom følger. 
 
Ad punkt 2: Indkøb af dressurhegn. 
 
Der skal bruges 2 sæt dressurhegn. HS arbejder på dette.  
 
Ad punkt 3: Arbejdsdage. 
 
I forbindelse med den nye bane skal der bruges en masse blomsterkasser, som skal fabrikeres. 
Derudover skal de fyldes med jord og tilplantes. 
 
Vi skal have styr på springmaterialet. PW taler med Sissel om at få kommunen til at male som 
tidligere. 
 
Arbejdsdag lørdag den 2. maj 2015 kl. 10:00. 
 
PW køber alle materialer ind. 
                                                                                                   
Ad punkt 4: Ridecenterstævner. 
 
Det forlyder, at rideskolen må ikke afholde ridestævner, hvor Rideforbundets produkter f.eks. 
dressurprogrammer m.v. benyttes. Ridecentret har fået en henvendelse fra Rideforbundet allerede 
sidste år herom.  
 
PW foreslog at tilbyde Ridecentret, at klubben overtog afholdelsen af rideskolens stævner. Det drejer 
sig om 4 stævner årligt – to dressurstævner og to springstævner.  
 
Ad punkt 5: Medlemstal og ledige bokse. 
 
Det blev drøftet, hvordan vi kan få flere medlemmer i klubben. 
 
PW havde fået henvendelse fra personalet om klubben kunne gøre noget for at få flere pensionærer. 
Der var enighed om, at det først og fremmest måtte være Ridecentret, der skulle gøre en indsats for 
at få flere pensionær. 
 
Ad punkt 6: Nyt om banen. 
 
Arbejdet med banen skrider godt frem. Der er afholdt møde med projektlederen Jens fra kommunen. 
Der er nogle brønde, der skal hæves, der kommer noget med ekstra strøm, vandtilslutning m.v.  



Der bliver ikke købt rullegræs, da der er over 5000 m2, hvor det skal lægges, så det bliver for dyrt. 
 
Diverse: 
 
Kursus med Claus Toftegaard forventes afholdt over 2 aftener i løbet af juni. 
 
Kursus med Rafael Soto forventes i slutningen af uge 30 og formentlig igen til september. 
 
 
Næste møde: 2/5 2015 kl. 9:00 


