
Referat af bestyrelsesmøde d. 21.08.22 

 

Tilstede: Anita, Emilie, Rene, Sissel, Malene, Frank 

 

1. Konstituering af bestyrelse 

 

Formand: René Abramsen  

Næstformand: Emilie Skov Petersen 

Kasserer: Anita Oeter Hansen 

Ordstyrer: Malene Lundsgaard Hansen 

Referent: Sissel Bünger Stilling Jeppesen 

Toverholder: 

Ungeudvalget: Sissel B S Jeppesen 

Køkkenet: Malene L Hansen 

Sponsorudvalget: 

 

2. Talentudvikling:  

 

Malene er blevet kontaktet af Flemming Clausen fra Sønderborg Yacht-Club, ang. 

talentudvikling. 

Flemming har brug for lidt video af vores ryttere, dette vil Emilie sørge for.  

   

3. Spring: 

 

Der kom et par forslag frem mht. spring, om hvordan vi kan få pladsproblemet løst. 

F.eks. at det evt. tages kontakt til Broager rideklub for et samarbejde om at vores ryttere må 

komme og træne om vinteren  

hvor de så må træne ved os om sommeren, derved er vi ude over evt. problem med en fyldt 

hal.  

Der kan evt. tilbydes spring hver anden uge. 

Der kunne evt. indkaldes til et møde med Flemming for at høre hvad han selv tænker eller 

om han evt. har et andet forslag. 

 

4. Bom træning: 

 

Rebecca vil rigtigt gerne fortsætte med at lave bomtræning en gang i måneden, enten lørdag 

eller søndag.  

Dette vil altid blive slået op i god tid, på klubbens side for medlemmer. 

 

5. Hal plan: 

 

Der tages fat i hver underviser – Pernille – Julie – Frederikke – Sissel, som vil sætte sig på 

de tider de laver undervisning i. 



Der er snakket om der evt. skulle ændres til at der kun må være 6 ryttere i hallen. Dette vil 

Sissel finde ud af. 

 

6. Uro i huset: 

 

Der er lidt uro i huset, vi vil indkalde til et medlemsmøde samt et stald møde idét noget af 

den uro der er kommer  

fra stalden, som kun Randi kan svare på og ikke bestyrelsen. 

 

7. Slikautomaten:  

 

Slikautomaten har det ikke for godt, køleren er nok ved at stå af, der er indhentet nogle 

tilbud på dette.  

Det er besluttet at der kommer et firma ned og laver den, og så håber vi at den kan holde 

nogle år mere.  

Nogle af de spiraler som sidder i den bliver skiftet ud, så der bliver lidt mere plads til 

slikket, og det derved ikke gerne skulle sætte sig fast. 

   

8. Køkkenet: 

 

Der er besluttet at der bliver sat en hængelås på døren til depotet og det er kun den køkken 

ansvarlige som har denne nøgle,  

lige ledes er der besluttet at køkkenet også skal have adgang til at se hvad der kommer ind af 

mobilepay til køkkenet. 

 

Der vil være mulighed for at veksle til 5ére i kaffeautomaten til brug af varmt vand, Malene 

vil sørge for at den er  

fyldt op hele tiden, ellers er det også muligt at få vekslet ved hende når hun er i huset. 

 

9. EVT.: 

 

Der er besluttet frem over giver klubben en øl/sodavand når vores dygtige ryttere som 

kommer hjem med medalje.  

Ved DM – DM hold – EM…… osv. samt at boksen bliver pyntet op. 

Ved Sønderjysk og Sydjysk bliver boksen pyntet op. En gang om året vil klubben så holde 

en stor fest hvor rytterne atter bliver fejret. 

 

 


