
Overdragelse 31.08.2022 

Til stede:  

Malene, Frank, Emilie, Anita, René og Lise 

Kirstine, Rebekka, Anne Mette, Maria, Helle og Lars 
 

Udskiftning i bestyrelsen 

Sissel er efter eget ønske trådt ud af bestyrelsen og Frank er indtrådt i stedet for.  

Lejekontrakt 

Den nye bestyrelse har fået overdraget lejekontrakten til gennemsyn. 

Økonomi 

Arrangementer er meget vigtige i forhold til indtjening. Stævner, især b-stævner.  

Aftenstævner – nemme at afholde. Kræver knap så mange hjælpere. God indtjening.  

Ingen tilskud at hente, fordi det er privatejet.  

Musikanlæg 

Status – Korrespondance på g-mail. Ledninger og alt praktisk trækkes udenfor, når de sidste dele kommer i 

løbet af få uger. Regner med at være færdig med det i september, worst case oktober.  

Er betalt.  

Godkendte undervisere 

Pernille Ørum 

Randi BC 

Julie Dyrgaard 

Frederikke Jacobsen 

Sissel Jeppesen 

Flemming Vestergaard 

(Sara Toft) 

Dressurhegn 

Kan ikke holde til at stå ude til hverdag. 

Lamper til udendørsbane  

Ligger klar – mangler godkendelse.  

Mangler at trække strøm. Giver mest mening at gøre det i samme omgang som strøm til højtalere, 

dommertårne mm.  

Pleje af baner 

Har fået for meget vand om vinteren indendørs sidste år. Skal slet ikke have vand hele vinteren.  

Dem der harver banen må ikke køre den samme rute hver gang, så bliver banen skæv.  

Udendørs banen trænger til en helt ny bund. 



Hvis banen skal have ”den store tur” – harves, tromles, vandes så den er mættet. Ro natten over. 

Hvis den får sådan en tur inden vinteren starter, kan den holde sig god uden vand hele vinteren.  

Fiber på i den store ridehal inden vintersæsonen starter. 

Kasserer 

Anita får kasserer-mappe. 

Hjemmeside 

Emilie bliver sat ind i det af Helle.  

Blogindlæg – fortsættes eller ej?  

Registreringsbevis til traktorer  

Ligger i kasserer-mappen 

Sociale medier 

Instagram – Frederikke Jacobsen administrerer kontoen. 

Facebook – Flere administratorer på medlemssiden. 

Udvalg 

Sportsudvalg 

Randi Bünger Christensen 

Sissel Jeppesen 

Karina Jacobsen 

Amalie Søndergård 

Anette Steen 

Køkkenudvalg 

Malene Lundsgaard 

Ungdomsudvalg 

Celina Hansen 

Karoline Hjort Bang 

Malene Lund 

Rotter/Mus  

Alle medlemmer skal have fokus på rigtig opbevaring af foder pga. mus og rotter.  

Vi opfordrer folk til at opbevare foder i lukkede beholdere, tømme leverede paller og tage sækkene med 

hjem, samt bruge spande med låg til at sætte mash i blød.  

Facilitetsafgift  

Eventuel stigning på baggrund af ændrede udgifter. 

Springbane  

Sæson 1/5 – 1/10 



Holdmesterskaber 

Klubben betaler startgebyret 
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