
 

 

Hestehavens Rideklub 

Bestyrelsesmøde onsdag den 2. juni 2021 kl 19 i rideklubbens cafeteria 

Til stede: Jørgen Frausing, Hanne Stenvang,  Preben Guldberg 

Afbud fra Mathilde Lundsby, Michael Jakobsen, Niels Bentsen 

Gæst til relevante punkter: Ulrik Kjær 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat (første møde efter generalforsamlingen) 

2. Meddelelser fra formanden (Jørgen) 

o Snak om fremtidig dagsorden 

▪ Dagsorden rettes til, så de rødt markerede ikke gennemgåes på møderne 

o Hjemmesiden, daglig vedligehold, og ”admin” rettigheder til siden 

▪ Lasse Kure vedligeholder, vi får brugerprofiler, Jørgen kontakter Lasse 

o Fokus på at tiltrække nye ryttere 

▪ Oplæg fra Rideforbundet, Hanne arrangerer møde med dem 

▪ Nr Åby tidligere ryttere, har vi fat i dem? 

o Fokus på sponsorer og pleje heraf (Niels tager fat i potentielle) 

▪ Mindre A4 reklameskilte en idé? 

▪ Sponsor-spring 

▪ Opfølgning på ubetalte sponsorer (Preben) 

o Børneattester på frivillige og ansatte, opsummering af regler 

▪ Alle undervisere 

o Arbejdsdage med vedligehold/forbedringer 

▪ Liste fra Ulrik og fx arbejdsdag i august inden klubmesterskab/åbent hus 

o Rapport fra D7 

▪ Generalforsamlingen blev gennemgået 

3. Rapport fra forretningsudvalget (udgår fremover)  

4. Rapport fra kasserer (Hanne) 

o Økonomi generelt samt udvikling i medlemmer/elevtal 

▪ God økonomi til årets forventede aktiviteter samt ca 214 medlemmer 

o Investeringer vedtaget (ny pony, ny udendørs ridebane, hegn til ny udendørs ridebane, 

opdatering af cafeteria)  

5. Rapport fra sponsorudvalget (Preben og Niels) 

o Kommer på fremtidige møder 

6. Rapport fra juniorudvalget  (Mathilde) 

o Afbud fra Mathilde 

7. Rapport fra stævneudvalget (Hanne) 

o Stævnedatoer (5 stk  C-stævner 3 spring 2 dressur i vinterhalvåret) 

▪ Kigge på flere D-stævne datoer 

o fastsættelse af e-stævner (Pernille kommer med datoer) 

o klubmesterskab 

▪ september sammen med åbent hus 



 

 

8. Rapport fra cafeterieudvalget (udgår fremover) 

9. Rapport fra støtteudvalget (udgår fremover) 

10. Bordet rundt  

o 25 års jubilæum næste år (hvad med emne ”udviklingen over 25 år” samt fest bagefter) 

11. Evt. 

o Orientering fra Ulrik/Pernille 

▪ Åbent hus og klub mesterskab holdes samlet i sept  

Næste møde mandag den 16/8 kl 20.00 i rytterstuen 


