
 

 

Hestehavens Rideklub 

Bestyrelsesmøde mandag den 18. oktober 2021 kl 19 i rideklubbens cafeteria 

Til stede: Jørgen Frausing, Hanne Stenvang, Preben Guldberg, Michael Jakobsen, Chanette Bentsen 

Afbud fra Josefine Tiedemann  

Gæst til relevante punkter: Ulrik Kjær 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat (160821) – gennemgået og godkendt 

2. Meddelelser fra formanden (Jørgen) 

o Forsøg på økonomisk snyd via nettet fra ukendt modpart forhindret 

3. Rapport fra kasserer (Hanne) 

o Fortsat god økonomi i klubben 

o Coronahjælp fra Nordfyns kommune 

o Afslag fra et par fonde 

o Vedtagne investeringer (ny udendørs ridebane (under opførelse), hegn til ny udendørs 

ridebane, opdatering af cafeteria) 

o 50/50 pulje fra kommunen (fx køkken, luft/luft varme i rytterstuen) 

o Vi holder fortsat øje med puljer/corona pakker  

4. Rapport fra sponsorudvalget (Preben) 

o Skilte og opkrævning af sponsering heraf 

5. Rapport fra juniorudvalget  (Josefine) 

o Afbud fra Josefine, ingen emner 

6. Rapport fra stævneudvalget (Hanne) 

o Springstævne 5-7 nov og dressurstævne 27-28 november 

o fastsættelse af e-stævner (30/10 + i december) 

o klubmesterskab 

▪ Fint stævne, godt vejr, glade deltagere, godt med tilskuere, fine gaver og 

engagerede frivillige 

7. Bordet rundt  

o 25 års jubilæum/klubmesterskab næste år fx medio august – emnet tages op til foråret 

(emne ”udviklingen over 25 år” samt fest bagefter) 

o 2 nye store reklameskilte i ridehallen aftalt 

o 3 heste indkøbt her i efteråret 

o Klubben er blevet DRF certificeret i elevskole, sikkerhed, lærested, bæredygtighed 

o Michael har  været på kursus i opsætning af tidtageranlægget 

o Der står spring fast i den store hal i vinterhalvåret ons/tors resten af ugen er udstyret 

samlet i en bunke hvor det generer mindst på banen, den lille hal har som regel intet 

springmateriel sat op 

o Snak med plejehjem om evt brug af deres parkering ved springstævnerne 

8. Evt. 

o Orientering fra Ulrik/Pernille 

▪ Arbejdsdag med vedligehold/forbedringer afholdt i oktober, listen blev løst 

▪ Mere sand på i ridehallerne laves sidst i oktober 

▪ Senior ridning forsøges opstartet 

▪ Gratis prøvetime er mulighed og annonceres på FB 



 

 

Næste møde mandag den 10/1 kl 18.30 i rytterstuen 

Med julefrokost 

 

Husk fgl emner næste gang 

Hjemmeside 

Førstehjælpskursus 

 


