
Referat af bestyrelsesmøde den 29. juli 2014 kl. 19:00. 

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

 

Dagsorden: 

1. Sidste nyt om dressuranlægget og de nye ridehusbunde. 
2. Sidste nyt om skridtbånd. 
3. Planlagte stævner og evt. kommende stævner i år og 2015 – herunder om vi skal søge DM 

Pony dressur fra 2015? 
4. Styr på aktiviteterne i 2. halvår. 
5. Mail modtaget fra et medlem – SL udarbejder forslag til svar og forslag til opstramning af 

prisorienteringen på hjemmesiden. 
6. 1 år er gået – kursus, telefon m.v. til Lars. 
7. PW foreslår et lidt længere bestyrelsesmøde lørdag den 13. september, hvor vi også 

kommer i bund i depotet og fangekælderen. 

 

Ad 1 – Sidste nyt om dressuranlægget og de nye ridehusbunde. 

De nye bunde er blevet rigtig gode at ride i, efter at de har fået rigeligt vand og er blevet tromlet.  

Angående dressuranlægget har PW og Pernille Klingert været på besøg et par steder i Jylland for 
at søge mere viden omkring bunde, hvordan de skal anlægges, passes m.m. I næste uge går turen 
til Sverige og senere bliver et par steder på Sjælland besøgt. Brugerbestyrelsen afholder løbende 
møder, hvor de bliver orienteret om projektet og PW og Pernille Klingert arbejder videre med henblik 
på udarbejdelse af udbudsmateriale m.v. 

Ad 2 – Sidste nyt om skridtbånd. 

HS har forespurgt HH Care angående prøvetid på skridtbånd. Måske kan det lade sig gøre med 
prøvetid, hvis vi i sidste ende vælger at købe et brugt skridtbånd. HS arbejder videre på det. 

Ad 3 –  Planlagte stævner og evt. kommende stævner i år og 2015 – herunder om vi skal søge 
DM Pony dressur fra 2015. 

Dressur 30/7, 26/8, 20-21/9 og klubmesterskab dressur medio november. 

PW har forespurgt om ledige datoer for dressurstævne i mellem jul og nytår. Evt. søndag den 28/12. 

Klubmesterskab i spring forventes også afholdt mellem jul og nytår. Evt. lørdag den 27/12. 

Det blev aftalt at søge DM Pony dressur i perioden 2015-2017. PW arbejder videre med det. 

Ad 4 - Styr på aktiviteterne i 2. halvår. 

SL har bedt Inger om at udarbejde to plakater til henholdsvis loppemarked der afholdes den 6/9 og 
banko, som afholdes i november. 

Ridecentret planlægger sommerfest den 6/9. 

Medlemsmøde aftales til onsdag den 3/9 kl. 19. 



Ad 5 -  Mail modtaget fra et medlem – SL udarbejder forslag til svar og forslag til opstramning af 
prisorienteringen på hjemmesiden. 

 

Da IE ikke kunne deltage i mødet, havde hun sendt en mail med hendes bemærkninger til indholdet 
af den modtagne mail. HS læste IEs mail op. 

SL læste forslag til et svar på den modtagne mail op. Efter lidt drøftelse blev det besluttet, at SL 
sender svaret til medlemmet. 

Med hensyn til prisorienteringen på hjemmesiden arbejder SL videre på en omformuleret tekst. 

Ad 6 –  1 år er gået – Kursus, telefon m.v. til Lars. 

PW har forsøgt at få at finde på noget med hensyn til kursus til Lars.  

Telefon er endnu ikke indkøbt. 

Ad 7 - PW foreslår et lidt længere bestyrelsesmøde lørdag den 13. september, hvor vi også 
kommer i bund i depotet og fangekælderen. 

 

Det blev aftalt, at oprydning i depotet og ”fangekælderen” deles i to, således at den ene del klares 
på næstkommende bestyrelsesmøde og resten på et bestyrelsesmøde til oktober. 

 

Næste møde blev aftalt til 2. september 2014 kl. 17:30 


