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Referat af bestyrelsesmøde afholdt lørdag den 6. April 2019 kl. 09:00 i Rytterstuen.

Mødets Dagsorden:
1. Ny konstituering 
2. Budget, oplæg fra Tina
3. Fordeling af poster i bestyrelsen

a) Undervisning
b) Arrangementer – arbejdsdage, stævner, ridelejr, dyrskue
c) Sponsorater
d) Stald- og foldansvarlig
e) Partsansvarlig
f) Hjemmeside

1. Logo
2. Planlægning af forårets arrangementer
3. Hjemmeside, markedsføring
4. Undervisning
5. Skoleheste
6. Brandsikring/plan, udarbejdelse af APV (arbejdspladevurdering)
7. Forsikringer (ansvar, arbejdsskade, ulykke)
8. Evt.

Formanden bød velkommen og håbede at det var ok at tage punkterne på dagsordenen i en anden 
rækkefølge end nævnt i dagsordenen.

Ad. 8
Klubben råder over 8 skoleheste, nemlig Freja, Prins, Valley, Silver, Luna, Jokum, Siw og Piv.
Hestene er hhv. klub- og privatejet.
Cilie arbejder med Silver for at gøre ham helt klar til undervisning.

Ad. 7.
Malene er ansvarlig for undervisningen, og konfererer med de to øvrige undervisere nemlig Jane og 
Katja. Ligeledes er Malene tovholder vedr. tilkøb af yderligere skoleheste.

Ad. 1
Da klubben får kommunal støtte mener man herfra at ejerne af ejendommen ikke skal have sæde i 
bestyrelse hvorfor en omkonstituering skal finde sted. Det giver god mening og resultatet af 
omkonstitueringen blev at Tine blev næstformand, Tanja bestyrelsesmedlem og Bjarne suppleant.
Susanne ønskede at træde ud af bestyrelsen som supp.
Bestyrelsen ser herefter således ud.:
Formand:                        Malene Mellergaard Sørensen
Næstformand:                 Tine Steinmeier
Kasserer:                         Tina Juul Jensen
Bestyrelsesmedlemmer:  Jessie Vanuytsel, Anna Louisa Nunes, Jane Kristensen og Tanja Stûker



Ad. 2
Tina orienterede om tilskudsregler. Jane og Tina har været til møde hos Fr.havn Kommune og her 
blevet orienteret om reglerne, som kan forekomme ret kompliseret. Bestyrelsen må til enhvertid 
været opdateret om reglerne.
Tina har opdelt budgettet, og f.s.v. angår klubbens tilskudsberettiget aktiviteter ser økonomien 
fornuftig ud. Hvad angår opstaldningindtægter fra udefrakommende heste skal der arbejdes aktivt 
for at øge indtægterne her.
Under punktet blev det foreslået at vi søger om tilskud til at få det gamle stuehus revet ned.
Bjarne tovholder.

Ad. 3 a)
Malene er ansvarlig for undervisning. Katja er ansvarlig for den rette fordeling af parter vedr. 
skolehestene.
Nybegynderholdene er pressede tidsmæssigt, hvorfor der fremover bliver en pause på 10 min. 
mellem holdene.

Ad. 3 b)
Der arrangeres arbejdssøndag den 28. April.
Opgaver: 
Reparation og maling af træværk udv. dressurbane.
Etablering af springbane.
Støbning af område før tilskueplads ridehal.
Bjarne er tovholder og sørger for det nødvendige materiel er tilstede.
Vi starter med rundstykker kl. 08:00. Der er brug for alle aldre.
Tilmelding på opslagstavle i ridehal. (tilskuerplads) eller til Bjarne tlf. 40119940.

Der arrangeres dressurstævne lørdag den 1. juni kl. 10:00. Nærmere oplysninger ved Malene, Tina, 
Jane og Katja. Tovholder, Malene og Katja.

Der arrangeres ridelejr i uge 32. Tovholder, Katja.

Der er dyrskue den 21. og 22. juni. Som noget nyt er alle heste velkommen, så der satses på 
hyggelig samvær med så mange fra klubben som mulig. Tovholder, Malene.

Som noget nyt vil der blive arrangeret rytterfitnes over flere weekends. Nærmere herom senere.
Tovholder, Tina.

Ad. 3 c)
Jane og Bjarne er ansvarlige. 

Ad. 3 d)
Dorthe er ansvarlig.



Ad. 3 e)
Katja er ansvarlig.

Ad. 3 f)
Jessie udarbejder forslag til hjemmeside. Skal bestå af forside med billede af glade ryttere og heste 
og med faner for de nødvendige oplysninger om rideklubben. Udarbejde forslag til plakat.

Ad. 4
Der blev præsenteret flere forslag. Logoet på nærværende brevpapir blev vedtaget.

Ad. 5
Se under Ad. 3 b)

Ad. 6
Se under Ad. 3 f)

Ad. 9 og 10 vil blive nærmere undersøgt, men en ting er givet. Forældrene bør sikre at deres børn 
under 18 år er forsikret. Tovholder, Bjarne (Dalsgaard)

Ad. 11
Forslag om at der ophænges en opslagstavle i ridehallen ved tilsuerpladsen, og at der sættes 
havemøbler ud på gårdspladsen. Forslag til etablering af køkken i rytterstuen samt ny 
varmvandsbeholder. Tovholder, Bjarne.

Under punktet blev ligeledes diskuteret klubbens fremtidige “kodeks” d.v.s. regler for diskutioner,
social adfærd, hvordan er vi er overfor hinanden, det gælder både børn og voksne.
Under punkt evt. kan intet vedtages, men det henstilles at fremtidige diskutioner der vedr. klubben 
tages på bestyrelsesmøder og ikke på messenger.
Vi kan så på næste møde have et punkt hvor vi beslutter et “kodeks” for klubben.

Østervrå den 11. April 2019.

Bjarne Fjordbak


