
Dagsorden for bestyrelsesmøde den 20. november 2014 kl. 20:00. 

Deltagere: Pernille Winzentsen/pw, Helle Søndergaard/hs, Susanne Laudrup/sl, Lene Bergen-
holtz/lbh, Lisette Berner/lb og Ida Engelsted/ie, Julie Heiden Nielsen/jhn. Afbud: Emma Bøjer/eb 

Dagsorden: 

1. Sidste nyt om dressuranlægget. 
2. Foreløbig planlægning af ponystævnet i slutningen af januar 2015. 
3. Pony-dm i august 2015 – vi skal have en arbejdsgruppe, hvordan håndterer vi det? 
4. Generalforsamling 2015 (dato, hvem er på valg og ønsker genvalg)? 
5. Eventuelt. 
 

Ad 1 – sidste nyt om dressuranlægget. 

Pw oplyste, at udbudsmaterialet er færdigt og der har været afholdt licitation. Der er modtaget 2 
bud. Blandt andet har en af tilbudsgiverne givet bud på to forskellige løsninger – henholdsvis 
fiberbund på eksisterende dræn og et bud på ebbe/flod system med ridebanesand. Anlægget 
forventes at stå færdigt 15. april 2015. 

Ad 2 – Foreløbig planlægning af ponystævnet i slutningen af januar 2015. 

Propositioner er tastet på DRF GO. Der nedsættes en gruppe bestående af: lb, jhn, pw og hs. Vi 
prøver at finde nogle flere. 

Ad 3 – Pony-dm i august 2015 – vi skal have en arbejdsgruppe, hvordan håndtere vi det? 

Arbejdsgruppen fra ponystævnet i januar 2015 udvides hen ad vejen. 

Ad 4 - Generalforsamling 2015 (dato, hvem er på valg og ønsker genvalg)? 

Pw, sl og lbh er på valg. Pw og Sl ønsker genvalg. Lbh ønsker ikke genvalg.   

Juniorrep. Emma vælges hvert år. 

Årets klubven, hvem ? Vi drøftede en person, der kunne udnævnes som årets klubven. 

Dato for generalforsamlingen blev fastsat til den 24. februar 2015. 

Vi vil forsøge at få nedsat nogle forskellige udvalg på generalforsamlingen. 

Ad 5 – Eventuelt. 

Sl oplyste, at nogle enkelte, der havde redet klubstævne i dressur og også nogle springryttere ikke 
var medlemmer af klubben.  

Pw sørger for dommer og banebygger til klubmesterskab i spring, som afholdes lørdag den 27/12 
2014.  

Dressurdommerkursus den 29.-30. november 2014. Jhn har fundet ryttere, der kan ride. 

Pw har kigget efter salatbar, der kan stå på et bord. Pw og hs arbejder videre på det. 

Næste møde: Ikke aftalt 


